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Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland 

In opdracht van de provincie Noord-Holland geeft 

DSP-groep uitvoering aan het Kenniscentrum Wmo 

en Wonen Noord-Holland. Doel is de regionale 

samenwerking (Regionale Sociale Agenda) binnen 

de regio’s in Noord-Holland te ondersteunen en te 

begeleiden. Dit gebeurt via de organisatie van 

bijeenkomsten voor ambtenaren en bestuurders, 

een website, nieuwsbrief etc.  

Zie voor meer informatie: www.wmowonen-nh.nl  

 Inholland – lectoraat Maatschappelijk Werk 

Inholland richt zich via het lectoraat Maatschappelijke 

Werk op de vernieuwingen in het sociaal domein, 

waaronder de ontwikkelingen van sociale wijkteams. 

Op verzoek van het Ministerie van VWS begeleidt 

Inholland de Wmo-werkplaats Noord-Holland. Daarbij 

gaat het om kennisoverdracht en professionalisering 

in de praktijk van de Wmo. 

Zie voor meer informatie: 

www.wmowerkplaatsen.nl/noord-holland  
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 Inleiding 1

Sinds 2012 nemen 16 gemeenten deel aan (deels) besloten bijeenkomsten van de ‘Kenniskring 

Sociale Teams Noord-Holland’: een platform voor kennisdeling en –uitwisseling omtrent de 

ontwikkeling van sociale teams. In de periode najaar 2013 – najaar 2014 is op initiatief van een 

zevental gemeenten – Heerhugowaard, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Koggenland, Medemblik 

en Opmeer – een specifieke ‘Kenniskring sociale teams in kleine kernen’ gestart. In die kenniskring 

werden ervaringen en kennis gedeeld in 5 bijeenkomsten. 

 

Van nulmeting naar één-meting 

Eind 2013/begin 2014 zijn gesprekken gevoerd met de betrokken gemeenten om hun startpositie in 

kaart te brengen. Deze nulmeting is opgetekend in de rapportage Sociale wijkteams in gemeenten 

met kleine kernen. Verslag van de kennismakingsronde (15 april 2014).  Eind 2014/begin 2015 is 

deze ronde herhaald om na te gaan hoe de gemeenten  zich hebben ontwikkeld op het gebied van 

sociale (wijk)teams. Voor u ligt de rapportage van deze één-meting. 

De één-meting is gebaseerd op gesprekken die zijn gevoerd met de betrokken ambtenaren van vijf 

gemeenten met kleine kernen: Bergen, Castricum, Koggenland, Medemblik en Opmeer. De 

gemeenten Heerhugowaard en Graft-De Rijp maakten ook deel uit van de Kenniskring Kleine 

Kernen, maar Graft-De Rijp is afgelopen jaar gefuseerd met gemeente Alkmaar en Heerhugowaard 

werd al meegenomen in de monitoring van de ‘grote Kenniskring’.  

 

Systematiek en opzet één-meting 

Die ‘grote’ monitorronde resulteerde in het Ebook Uit het doolhof. Leren van sociale teams in 

Noord-Holland (oktober 2014). Voorliggende rapportage, specifiek gericht op de stand van zaken 

rond de wijkteams in gemeenten met kleine kernen, vormt hier een aanvulling op. In de analyse van 

de vijf ‘kleine kern’-gemeenten is om die reden deels de systematiek van het rapport ‘Uit het 

doolhof’ gevolgd. Dat betekent dat – op basis van de gesprekken – per gemeente een factsheet 

met de belangrijkste kenmerken van de sociale teams is opgesteld. Tevens is de betrokken 

ambtenaren gevraagd om hun keuzes op een aantal kerndimensies te expliciteren. Deze informatie 

met specifieke informatie per gemeente is opgenomen in de bijlagen.
1
  

In de hoofdtekst kijken we naar het grotere geheel, de overeenkomsten en de verschillen. Daarmee 

geeft deze één-meting – op hoofdlijnen – inzicht in de stappen die door genoemde vijf ‘kleine kern’-

gemeenten zijn gezet in het proces, hun keuzes daarin, kritische succesfactoren, uitdagingen en 

vragen voor de toekomst. In aansluiting op de fase waarin de ‘kleine kern’-gemeenten zich 

bevinden ligt de focus daarbij op de transitie en alles wat dit met zich meebrengt. Minder aandacht 

is er geweest voor de transformatie, omdat dit bij de meeste van deze gemeenten nog niet aan de 

orde was en pas in 2015 op de agenda staat.  

  

  

 
 
 

Noot 1  De één-meting is beperkt van opzet geweest: er was slechts ruimte voor één gesprek per gemeente. Elk 

gesprek is opgetekend in een verslag, inclusief gemeentelijke factsheet en keuzes. Deze verslagen zijn ter controle en 

goedkeuring aan de gemeenten teruggelegd.  
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Momentopname 

Uiteraard is de één-meting niet meer dan een momentopname. De ontwikkelingen rond de sociale 

teams gaan snel en dat betekent dat de betrokken gemeenten ongetwijfeld al weer een stap verder 

zijn in het proces. Voor de zomer van 2015 is daarom een volgende ronde gepland, waarin we alle 

gemeenten van de Kenniskring – grote en kleine – meenemen.  

 

Gemeenteperspectief 

Met het oog op die naderende twee-meting en vanwege tijdgebrek bij de maatschappelijke 

organisaties in de interviewperiode (najaar 2014: ‘transitiestress’) is in deze één-meting bij de 

‘kleine kern’-gemeenten volstaan met het bevragen van gemeenteambtenaren. Anders dan in 

nulmeting en ook in de ronde langs de grote gemeenten zaten dus geen professionals aan tafel. 

Het gevolg hiervan is dat deze rapportage geschreven is vanuit het (mono)perspectief van de 

gemeente. Dat betekent dat het perspectief van de professionals en mogelijke spanningsvelden 

hier onderbelicht blijven. Dit zijn aspecten die in de volgende rapportage van de twee-meting 

nadrukkelijk een plaats zullen krijgen.  
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 Stand van zaken sociale teams in 2
‘kleine kern’-gemeenten 

 

De vijf bezochte ‘kleine kern’-gemeenten in Noord-Holland hebben in 2014 allemaal grote stappen 

gezet in de ontwikkeling van de sociale teams. Drie waren al vanaf 2013 operationeel in de vorm 

van pilots. De twee anderen zijn gestart in 2014. De gemeenten hebben daarbij een sterke regierol 

gehad. Over de meest gewenste opzet van de sociale teams is in 2014 fors nagedacht. En dat 

ontwikkelen gaat in 2015 door: al werkende weg wordt een zo passend mogelijk concept 

ontwikkeld. Ambities daarbij zijn: 

 

 Doorontwikkeling van de teams in 2015 door training on the job, uitwisseling, 

deskundigheidsbevordering en coaching, vooral gericht op het nieuwe integrale werken. 

 Beter benutten/inzetten van vrijwilligersorganisaties en informele netwerken.  

 Vertalen van signalen uit de wijken (van inwoners en vanuit vindplaatsen) naar  collectieve 

voorzieningen en de ondersteuning van wijkinitiatieven ter  bevordering van de leefbaarheid, 

sociale cohesie en sociale kracht in de wijken. 

 

De sociale teams hebben verschillende benamingen gekregen, bijvoorbeeld Zorgteam, WIJkteam 

of ‘gewoon’ Sociaal Team. In grote lijnen is de opzet vergelijkbaar: 

 

 Doelgroep: 0-100 jaar. 

 Positie: op de 1e lijn met verbindingen naar de 0e en naar de 2e lijn. 

 Samenstelling: multidisciplinaire teams, waarin professionals van ketenpartners samenwerken 

met gemeentelijke medewerkers (coördinator, Wmo-consulenten). 

 Focus taakstelling: vraagverheldering en toegang naar ondersteuning (0e , 1e, en/of 2e lijn), 

zelf lichte ondersteuning bieden en casusregie uitvoeren. 

 Verbindingen: zoeken van verbinding met de 0
e
 lijn (vrijwilligerswerk) en basisvoorzieningen 

(huisarts, scholen, peuterspeelzalen, jongerenwerk, politie en woningcorporaties). 

 

Er zijn ook verschillen: 

 Het bereik en verzorgingsgebied van de teams: drie gemeenten beschikken over één (groot) 

team voor de gehele gemeente, terwijl twee gemeenten hebben gekozen voor een opzet met 

drie teams die een of enkele kernen bedienen.  

 De profilering van de teams: in de ene gemeente geldt het sociaal team als hét laagdrempelig 

loket (de plaats voor alle vragen), terwijl het sociale team in andere gemeenten functioneert 

naast de (moeder)organisaties waar cliënten ook rechtstreeks terecht kunnen. 

 Mate van multidisciplinariteit: sommige teams zijn wat compacter en andere teams herbergen 

meerdere disciplines. Dat laatste is vooral het geval bij gemeenten die gekozen hebben voor 

één gemeentebreed team. 
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Hieronder volgt een meer gedetailleerde typering van de sociale teams in de vijf ‘kleine kern’-

gemeenten. We beperken ons hier tot het totaalbeeld. Zie de bijlagen voor de typeringen van elk 

van de vijf gemeenten afzonderlijk. 

 

 

Typering van de sociale teams in de 5 gemeenten met kleine kernen 
- Factsheet Totaalbeeld - 

 

Aantal en type wijken Status sociale teams Doelgroep  

 
Het inwonertal van de vijf 
gemeenten varieert: van 11.000 
tot 43.000. In alle gevallen gaat 
het om gemeenten met meerdere 
kleine kernen of dorpen, die 
verspreid over de gemeente 
liggen. Het aantal inwoners en de 
bevolkingssamenstelling van die 
kernen verschilt, maar de vragen 
zijn grotendeels gelijk. 

 
Alle 5 kleine kern gemeenten 
streven naar een dekkend netwerk 
vanaf 1 januari 2015, waarbij 2015 
geldt als ontwikkeljaar. Drie hebben 
ook al eerder geëxperimenteerd in 
een pilot. We zien twee vormen: 
 
1. Eén groot gemeentebreed 

sociaal team (Koggenland, 
Castricum en Opmeer). 

2. Meerdere teams in een 
gemeente: één team per kern 
of voor een aantal kernen 
samen (6.500-15.000 inwoners; 
Bergen, Medemblik). 

 

 
In alle kleine kern 
gemeenten richten de 
sociale teams zich op alle 
inwoners die ondersteuning 
nodig hebben op sociaal 
maatschappelijk terrein en 
die (tijdelijk) niet op eigen 
kracht mee kunnen doen in 
de samenleving: van 0 tot 
100 jaar.  

 

Indicatief model  Ambitie Kernpartners 
 
In alle gevallen gaat het om breed 
samenstelde teams met zowel 
gemeentelijke medewerkers als 
professionals van netwerk-
organisaties. Ook het doel komt 
overeen: door een 
laagdrempelige, integrale, 
generalistische en 
vindplaatsgerichte benadering (1 
huishouden, 1 plan, 1 regisseur) 
problemen van burgers zo vroeg, 
effectief en efficiënt mogelijk 
opsporen en aanpakken, waar 
mogelijk met inzet van de eigen 
kracht en gebruikmakend van de 
mogelijkheden van het sociaal 
netwerk van burgers.  
 
Verschillen zitten er in de 
samenstelling van de teams: 
 wel/geen professionals uit 

tweedelijnsorganisaties; 
 wel/geen vertegenwoordiging 

vanuit / link met 0e lijn. 
  wel/geen gemeentelijke 

rechtmatigheidstoetsers / 
handhavers (W&I, 
leerplichtambtenaar). 

 
Voor alle sociale teams in de kleine 
kernen gelden de volgende 
ambities: 
 
 Doorontwikkeling van de teams in 

2015 door training on the job, 
uitwisseling, deskundigheids-
bevordering en coaching, vooral 
gericht op het nieuwe integrale 
werken. 

 
 Beter benutten/inzetten van 

vrijwilligersorganisaties en 
informele netwerken.  

 
 Vertalen van signalen uit de 

wijken (van inwoners en vanuit 
vindplaatsen) naar  collectieve 
voorzieningen en de 
ondersteuning van wijkinitiatieven 
ter  bevordering van de 
leefbaarheid, sociale cohesie en 
sociale kracht in de wijken. 

 

 
In alle teams zijn 
opgenomen: 
 Wmo-consulent, 
 Maatschappelijk werk 
 Jeugd- & gezinscoach/ 

-consulent 
 Cliëntondersteuning 

(MEE). 
 
De teams worden altijd 
aangestuurd door een 
coördinator die in dienst van 
de gemeente is. 
 
Soms wel, soms niet in de 
teams: 
 Wijkverpleegkundige 
 Ouderenadviseur  
 Jongerenwerker 
 Opbouwwerker 
 Schoolmaatschappelijk 

werker 
 Mantelzorgconsulent 
 Vrijwilligerscoördinator 
 Klantmanager Werk en 

Inkomen 
 Leerplichtambtenaar 
 GGZ-, o-GGZ-, jeugd-

GGZ-deskundige 
 Jeugdzorgmedewerker 
 Gedragsdeskundige 
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Type professionals in team Schil om het team Aansturing & coördinatie 
 
In de sociale teams werken 
professionals vanuit verschillende 
disciplines. Van origine zijn het 
doorgaans specialisten, maar in 
het sociaal team wordt van hen 
een meer generalistische 
werkwijze gevraagd, waarbij ze 
meer gaan denken en handelen 
over de grenzen van hun eigen 
vakgebied heen. 

 
Alle kleine kern gemeenten werken 
met twee soorten schillen: 
 
1. De basisprofessionals in de 

kernen en de vindplaatsen: 
scholen, woningcorporaties, 
politie, peuterspeelzalen, 
huisartsen, jongerenwerk, 
wijkverpleegkundigen, 
sportverenigingen, sociaal-
cultureel werk. 
 

2. Professionele specialistische 
zorg en deskundigheid, waar 
het sociaal team zo nodig naar 
verwijst, zoals jeugdzorg, 
psychiatrie en verslavingszorg.  

 

 
De sociale teams krijgen 
zonder uitzondering veel 
eigen ruimte en 
verantwoordelijkheid. Een 
teamcoördinator faciliteert 
en bewaakt het proces 
vanuit de gemeente en zorgt 
indien van toepassing voor 
de afstemming met de 
andere sociale teams.   
 
Met uitzondering van 
Koggenland, waar alle 
teamleden in dienst van de 
gemeente zijn gekomen, 
heeft ieder teamlid tevens 
een leidinggevende binnen 
de moederorganisatie. 
 

 

 

Relatie met toegang Registratie  Monitoring 
 
In alle kleine kern gemeenten 
geldt dat: 
 het sociaal team zelf hulp en 

ondersteuning biedt; 
 de toegang vormt tot Wmo-

maatwerkvoorzieningen; 
 de toegang vormt tot 

specialistische tweedelijns 
zorg2. 

 
Inwoners kunnen zich met vragen 
richten tot het sociaal team, maar 
ook tot de betrokken instellingen: 
het sluist allemaal door naar het 
sociaal team (‘no wrong door’-
principe). 
  

 
Implementatie van een goed en 
eenduidig registratiesysteem is een 
ontwikkelpunt, waar alle gemeenten 
in 2015 mee aan de slag willen. Op 
dit moment gebruiken de 
verschillende betrokken 
moederorganisaties doorgaans nog 
een eigen registratiesysteem, veelal 
in Excel (houtje-touwtje). Een deel 
van de gemeenten gaat werken met 
MensCentraal. Koggenland en 
Opmeer hebben goede ervaringen 
met een systeem van Pink Rocade.    
 

 
In lijn met de registratie is 
ook monitoring nog in 
ontwikkeling bij de 
gemeenten. Ze willen allen 
gaan monitoren op zowel 
kwantitatieve als 
kwalitatieve aspecten, zoals 
effecten, ervaringen, 
tevredenheid en proces, om 
op basis daarvan de opzet 
en werkwijze van de sociale 
teams bij te sturen en te 
verfijnen. 
 

 

  

 
 
 

2 M.u.v. Medemblik waar een apart team voor de 2
e
 lijn werkzaam is. 
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 De keuzes van de 5 gemeenten in 3
de opzet van de sociale teams 

Met de verzamelnaam ‘sociale teams’ worden tal van horizontale multidisciplinaire 

samenwerkingsverbanden op wijk- en buurtniveau aangeduid, waarin professionals vanuit 

verschillende disciplines (welzijn, wonen, zorg, arbeid, onderwijs) op gebiedsniveau (wijk, buurt, 

dorp) met elkaar samenwerken. De sociale teams hebben een meervoudige opdracht, die op 

hoofdlijnen te typeren is als:  

1) het versterken van eigen kracht en burgerkracht (substitutie van zwaardere naar lichtere zorg);  

2) het organiseren en bieden van vroegtijdige signalering en preventie; en  

3) het bieden van een vangnet voor kwetsbare burgers.  

 

Binnen deze overeenkomstige opdracht hebben gemeenten de vrijheid om een eigen invulling te 

geven aan de opzet en aansturing van de sociale teams. In het verlengde hiervan is de betrokken 

ambtenaren gevraagd om hun gemeente te typeren op een aantal kernaspecten. De vijf ‘kleine 

kern’-gemeenten blijken hierin allen grotendeels in dezelfde richting te scoren: in dat opzicht zijn de 

overeenkomsten groter dan de verschillen. Alle vijf gemeenten zetten zelf de koers uit, positioneren 

zich vooral op de 1
e
 lijn, richten zich op alle burgers (0-100 jaar), hebben het CJG volledig in de 

sociale teams geïntegreerd of werken er nauw mee samen, hebben de intentie om de regie zoveel 

mogelijk bij de cliënt te leggen, vormen het centrale loket voor integrale toegang tot ondersteuning, 

geven de professionals in de teams veel vrijheid om  zelf invulling te geven aan het 

ondersteuningstraject en laten beschikkingen over aan de gemeenteconsulenten in de teams. 

 

De grootste keuzeverschillen zitten op de volgende vlakken: 

 Rol gemeente in uitvoering: dat varieert van sterk sturen tot enigszins loslaten. 

 Type professionals in teams: dat varieert van specialisten met een generalistische blik tot 

generalisten met een eigen specialisme (verschil in focus). 

 Mate van verbinding met 0
de

 lijn: sommige teams maken gericht gebruik van de inzet van 

vrijwilligers en informele netwerken, terwijl andere teams nog zoekende zijn hoe hier invulling 

aan te geven. 

 Verbinding met basiszorg: een deel van de teams werkt nauw samen met huisartsen, 

jongerenwerk en scholen e.d., terwijl andere teams vooral inzetten op informatieuitwisseling. 
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In overzicht:
3
 

 
Wie bepaalt inrichting? 

Gemeente 2x 3x     Instellingen 

Gemeente bepaalt de koers, veelal met enige inspraak van de instellingen 
 

Rol gemeente in uitvoering? 

Sterk sturen 2x 1x 2x    Loslaten 

Regie bij gemeente (sterke sturing op proces), sociaal team geeft zelf vorm aan inhoud 
 

Positionering team? 

0
de

 lijn  2x 3x    2
de

 lijn 

Hoofdzakelijk 1
e
 lijn, met ambitie om meer gebruik te maken van 0

e
 lijn. Soms ook deels 2

e
 lijn. 

 
Welke doelgroepen? 

Alle burgers 5x      Specifieke doelgroep 

De sociale teams richten zich op alle inwoners, van 0-100 jaar. 
 

Welk type professional in team? 

Generalistisch  1x 3x 1x   Specialistisch 

Generalisten met elk een eigen specialisme. Of: specialisten met een generalistische blik 
 

Mate van verbinding met 0
de

 lijn (vrijwilligers & informele netwerken)? 

Sterk 1x 1x 2x 1x  Licht 

Wens om meer gebruik te maken van vrijwilligers en informele netwerken is er, maar nog grote verschillen 
 

Mate van integratie met CJG/jeugdnetwerken? 

Sterk 4x  1x   Licht 

Het CJG is volledig in de sociale teams geïntegreerd of werkt er nauw mee samen (Castricum) 
 

Verbinding met basiszorg (huisarts, jongerenwerk, scholen e.a.)? 

Sterk 3x  2x   Licht 

Het sociaal team werkt al vindplaatsgericht of eerste contacten met verwijzers gelegd. 
 

Mate regie van de cliënt/burger? 

Licht   3x 2x  Sterk 

Het doel is om regie zoveel mogelijk bij cliënt te leggen, maar hangt af van diens mogelijkheden 
 

Relatie met de toegang? 

Sterk 4x 1x    Licht 

Het sociaal team biedt integrale toegang tot ondersteuning van zichzelf en andere voorzieningen 
 

Handelingsbevoegdheid professionals? 

Sterk  4x 1x   Licht 

Professionals bepalen inhoud grotendeels zelf; beschikken bij gemeenteconsulenten in team 
 

 
  

 
 
 

Noot 3  Zie de bijlagen voor de keuzes van de vijf gemeenten afzonderlijk. 
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 Verschillen met grotere gemeenten 4

Als we bovenstaand beeld van de ‘kleine kern’-gemeenten afzetten tegen de keuzes van de grotere 

gemeenten in de rapportage ‘Uit het doolhof’ valt een aantal zaken op. Allereerst valt op dat de 

grotere gemeenten onderling veel meer verschillen laten zien: de kleine kern gemeenten scoren op 

veruit de meeste aspecten in dezelfde richting, terwijl er binnen de grotere gemeenten veel variatie 

is. Verder valt op dat: 

 

 de ‘kleine kern’-gemeenten over het geheel genomen meer koersbepalend en sturend zijn voor 

wat betreft de inrichting en uitvoering van de teams; ze zijn meer geneigd om de totale 

operationele regie in eigen handen te houden (met gemeentelijke coördinatoren/projectleiders);  

 de sociale teams in ‘kleine kern’-gemeenten zich op alle inwoners richten, terwijl de teams in 

grote gemeenten meestal bedoeld zijn voor specifieke doelgroepen ; in het verlengde hiervan 

zijn de teams in de kleine keren gemiddeld ook groter (alles erin, alles doen) en meer 

multidisciplinair; 

 de verbinding met nuldelijns netwerken niet, zoals vanwege de kleinschaligheid misschien 

verwacht zou worden, sterker is in kleinere gemeenten; het lijkt eerder andersom
4
; 

 de sociale teams in de ‘kleine kern’-gemeenten over het geheel genomen net wat sterker zijn 

verbonden met CJG en jeugdnetwerken; 

 ook de verbinding met basiszorg doorgaans wat sterker is in de ‘kleine kern’-gemeenten; 

 de sociale teams in de ‘kleine kern’-gemeenten de integrale toegangspoort vormen voor 

ondersteuning, terwijl de relatie met toegang in de grotere gemeenten veel minder sterk is; 

 Zowel kleinere als grotere gemeenten zich vooral positioneren rond de 1
e
 lijn. 

 

Ook vroegen we de ‘kleine kern’-gemeenten zelf naar typische kleinstedelijke problematiek en naar 

verschillen met de sociale teams in grotere gemeenten. De veronderstelling is dat er wel verschillen 

zijn, maar voor betrokkenen is het lastig om die verschillen aan te geven, omdat zij doorgaans 

alleen goed zicht hebben op hun eigen gemeente.  

  

 
 
 

Noot 4  Een verklaring zou kunnen zijn dat de verbinding met nuldelijns netwerken altijd georganiseerd moet worden. 

Ook in wijken of dorpen met een sterke sociale cohesie en korte lijntjes gaat het inschakelen van 

vrijwilligersorganisaties en informele netwerken niet vanzelf. En waar dat wel vanzelf plaatsvindt is daar doorgaans 

geen zicht op. Een goed voorbeeld is Koggenland, waar een vrijwilligers coördinator, in dienst van de gemeente, 

onderdeel van het sociaal team uitmaakt. Het sociaal wijkteam bemiddelt daardoor direct: waar mogelijk wordt een 

ondersteuningsvraag van een cliënt gekoppeld aan een vrijwilliger. En in Bergen participeert de welzijnsorganisatie in 

het wijkteam. Ook hier is de koppeling naar vrijwilligers snel gemaakt.  
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Een paar verschillen die worden genoemd: 

 

 Anders dan in de grootstedelijke gebieden kennen kleine kernen minder gezinnen met 

multiproblematiek; het aantal meervoudige, complexe vragen is daardoor beperkt. Verder ligt 

hier relatief meer nadruk op problemen als ontgroening en vergrijzing, krimp, afbreuk van 

voorzieningen, en het afbrokkelen van ‘oude’ sociale netwerken en ‘naboarschap’ die vele 

dorpen tot nu toe kenmerkten.  

 In een kleine gemeente werk je samen met vooral regionale organisaties, dan kan je als kleine 

gemeente moeilijk je wensen afdwingen.   

 Bij kleine gemeenten zitten de diensten heel dicht bij elkaar en moeten medewerkers van 

meerdere markten thuis zijn.  

 

Het gedeelde geluid is dat verschillen meer worden bepaald door het karakter, het DNA van de 

wijk, dan door de omvang of de mate van stedelijkheid. In de ene kern is er een groot informeel 

netwerk, dat in andere kern ontbreekt. In sommige wijken of dorpen wonen mensen, die weinig 

binding hebben met elkaar. Hetzelfde zie je in de steden, waar het per wijk ook sterk kan 

verschillen. Een Vinex wijk heeft een andere DNA dan een oude stadswijk. Overigens is de 

gedeelde mening dat in elke wijk wel veel mogelijk is, maar dat de aanpak per wijk verschilt. 

In wijken met een sterke onderlinge samenhang kan je terugvallen op de bestaande structuren. 

Maar iets nieuws neerzetten is soms makkelijker in een anoniemere wijk, waar mensen elkaar 

minder kennen. Genoemd wordt een eetclub om een eenzame bewoner weer in contact te brengen 

met andere wijkbewoners. Dit krijg je in een stadswijk misschien makkelijker voor elkaar, omdat er 

minder vaststaande  beelden zijn.  
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 Succesfactoren, uitdagingen en 5
behoeften 

We vroegen de betrokkenen in de ‘kleine kern’-gemeenten tenslotte naar zaken die goed gaan c.q. 

aspecten die belangrijk zijn gebleken, naar vragen waar ze tegenaan lopen (en die een uitdaging 

voor de toekomst vormen) en naar specifieke behoeften of vragen voor de kenniskring. Hieronder 

gaan we hier achtereenvolgens op in. 

 

Sterke punten en kritische succesfactoren 

 Het sociaal team is zo sterk als de professionals in het team. Het staat of valt met een 

zorgvuldige samenstelling van het team; in aansluiting op wat in de omgeving nodig is. De 

ervaringen zijn dat de professionals enthousiast zijn, van elkaar leren, maar ook aan elkaar 

moeten wennen. 

 Benut bestaande structuren en netwerken.  Bouw hierop voort in plaats van deze buiten te 

sluiten (genereert weerstand en expertise verdwijnt). 

 Voor een vliegende start en een effectieve inzet van de sociale teams zijn korte lijnen en 

nauwe samenwerking met vindplaatsen (zoals scholen, woningcorporaties, politie, 

jongerenwerk en huisartsen) essentieel. Een goede kennis van de wijken en van sleutelfiguren 

is nodig. Daar hebben de meeste sociale teams op ingezet. De professionals in de 

verschillende sociale teams waren veelal al bekend met de wijk. 

 Het sociaal team is een samenwerkingsverband van professionals van verschillende 

organisaties, die voorheen ook al actief in de wijken waren. De verandering zit in het 

gebiedsgericht werken (werken binnen een afgebakend gebied) en een generalistische en 

integrale insteek: breder en samenhangender kijken dan de eigen organisatie voor een 

oplossing. Dit vergroot de mate van maatwerk effectiviteit en efficiëntie. 

 De opzet en werkwijze van de sociale teams staat weliswaar op hoofdlijnen vast, maar moet je 

niet vooraf volledig dichttimmeren: ruimte bieden om gaandeweg en op maat onderdelen aan 

te passen en aan te scherpen. De andere kant is dat het wel duidelijk moet zijn waar je op 

stuurt (helder kader, duidelijke richtlijnen). 

 Bovendien is het van belang dat er tijd wordt ingebouwd om de professionals binnen het team 

te laten wennen aan de nieuwe werkwijze en aan elkaar. Dat moet groeien. Hetzelfde geldt 

voor de omgeving: ook burgers en organisaties in de wijken moeten proactief worden 

meegenomen in de nieuwe ontwikkeling. 

 Opname van gespecialiseerde (tweedelijns) professionals in het sociaal team kan ervoor 

zorgen dat doorverwijzen veel minder vaak nodig is. 

 Eén aanspreekpunt per cliënt/casus zorgt voor continuïteit en duidelijkheid. 

 Laat je niet teveel beperken door regels, ga het gewoon doen. 
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Uitdagingen en vragen 

 Hoe ervoor te zorgen dat de teamleden, die in dienst zijn van verschillende 

moederorganisaties, samen een echt team gaan vormen? Hoe om te gaan met deze twee 

“wij’s”? 

 Hoe het sociaal team goed te profileren als burgers met hun vragen zowel bij het sociaal team 

als bij de wijkorganisaties kunnen aankloppen? Voordeel hiervan is ‘no wrong door’, nadeel is 

dat de profilering diffuus blijft. 

 In hoeverre is een herkenbare en laagdrempelige fysieke locatie in de wijk nodig om het 

sociaal team goed te profileren en vragen aan te wakkeren? Of volstaat een vindplaatsgerichte 

benadering ook?  

 Hoe concreet en structureel invulling geven aan de samenwerking met vrijwilligersorganisaties, 

informele netwerken en ook basiszorg? Het is belangrijk om de vrijwilligers en professionals 

van andere organisaties te ondersteunen en ‘sterker te maken’, maar ook het bedienen van 

individuele hulpvragen vraagt veel aandacht.  

 De professionals in de sociale teams zijn van origine doorgaans specialisten: het is niet altijd 

makkelijk voor hen om dit los te laten en meer als generalist te gaan werken. Bovendien 

vereist het een andere manier van werken (ondernemend, creatief, flexibel); dat is niet 

iedereen gegeven. 

 Voor de professionals in het sociaal team is het zoeken naar een goede balans tussen ‘op de 

handen zitten’ en actief adviseren en interveniëren, zowel naar cliënten (eigen kracht 

stimuleren) als naar vindplaatsen. Verdere concretisering van de werkwijze wat betreft 

krachtgestuurd werken is gewenst. 

 Enerzijds moeten de sociale teams vragen aanwakkeren om er snel bij te zijn en om ervoor te 

zorgen dat problemen niet groter dan nodig worden. Anderzijds is het van belang dat burgers 

meer zelf doen en in eigen kring gaan kijken. Het is zoeken naar een goede balans.  

 Het doen van een groter beroep op de eigen kracht van mensen en hun netwerk kan op 

weerstand bij burgers stuiten; zij kunnen zich met een kluitje in het riet gestuurd voelen. 

 Wat is er voor ons en wat voor de specialisten in de 2e lijn? Hoe zetten we die 2e lijn dan in? 

 Hoe goed registreren en monitoren? Zou je daarin niet moeten samenwerken als gemeenten in 

een regio? 

 In hoeverre wringt de rol en aanwezigheid van handhavers en rechtmatigheidstoetsers 

(leerplichtambtenaar, klantmanager Werk en Inkomen) in het sociaal team met de 

ondersteuningsrol en openheid die het sociaal team nastreeft? (dubbele pet van W&I en 

leerplicht). 
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Specifieke behoeften voor de Kenniskring 

 

De ronde langs de gemeenten had – naast het optekenen van de stand van zaken rond de sociale 

teams – ook het doel om mogelijke vragen en thema’s te verzamelen voor de inrichting van de 

kenniskring. Met welke vragen worstelen de gemeenten, over welke thema’s willen ze kennis en 

vragen uitwisselen? Er blijkt vooral behoefte om uit te wisselen over de hiervoor genoemde thema’s 

(vragen waar de gemeenten tegenaan lopen en die zij als uitdaging voor de toekomst zien), met als 

belangrijkste gedeelde thema’s: 

 

 Het profileringsvraagstuk: hoe profileert het sociaal team zich ten opzichte van de 

netwerkorganisaties? Hoe om te gaan met de twee “wij’s”?  

 Hoe vallen uitgangspunten als ‘eigen kracht’ en ‘regie bij de cliënt’ goed in te vullen, zeker bij 

laag opgeleide en kwetsbare mensen? 

 Hoe is vanuit het sociaal team sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk te bevorderen? 

(benutten van de nulde lijn) 

 Hoe om te gaan met de dubbele pet van W&I en leerplicht? 

 Wat zijn de voor- en nadelen van de aanwezigheid van een fysiek inlooppunt in de kernen? In 

hoeverre volstaat een vindplaatsgerichte benadering? 

 Hoe een verbinding leggen met de GGz (wie doet wat?) 

 Hoe verhouden de sociale teams in Nederland zich tot die in andere landen, met name 

Scandinavië? 
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Bijlagen: typering en keuzes van de 
vijf gemeenten met kleine kernen 
 
 

B1 Typering gemeente Bergen – 30.701 inwoners 
 

 

Aantal en type wijken Status sociale teams Doelgroep  

 
Bergen is een gemeente met 
drie kernen: Bergen (12.500 
inwoners), de Egmonden 
(11.000) en Schoorl ( 6.500).  
 
 
 

 
Er wordt ingezet op een dekkend 
netwerk van 3 sociale teams: 1 per 
kern. De sociale teams van De 
Egmonden en Bergen zijn 
operationeel. Het sociaal team 
Schoorl zit in de fase van 
teamvorming en is vanaf januari 2015 
operationeel.  

 
De sociale teams richten zich 
vanaf 2015 op alle inwoners, 
die ondersteuning nodig 
hebben op sociaal 
maatschappelijk terrein en die 
(tijdelijk) niet op eigen kracht 
mee kunnen doen in de 
samenleving.   
 

 
Indicatief model  Ambitie Kernpartners 

 
Uitgebreide teams met vaste 
gemeentelijke kern en – 
afhankelijk van 
wijkproblematiek – een aantal 
maatschappelijke 1e lijns 
partners. Gericht op het zo 
vroeg, effectief en efficiënt 
mogelijk aanpakken van 
problemen van burgers.  
 

 
Per 2015 zijn er in alle 3 de kernen 
sociale wijkteams actief, waarin het 
CJG is geïntegreerd. Tevens zetten 
de sociale teams in op versterking van 
sociale cohesie en sociale wijkkracht.   

 
Gemeentelijke Wmo-, W&I- en 
Jeugdconsulent, met 
daarnaast een aantal 
maatschappelijke partners 
(afgestemd op de wijk): 
welzijnswerk, maatschappelijk 
werk, wijkverpleegkundige 
en/of cliëntondersteuning. 
  

 

Type professionals in 
team 

Schil om het team Aansturing & coördinatie 

 
In het sociaal team werken 
professionals vanuit 
verschillende disciplines. Zij 
beschikken over dezelfde 
basiskennis, maar ieder 
brengt ook eigen expertise in.  

 
Waar nodig verwijst het sociaal team 
door naar specialistische zorg en 
deskundigheid. Voor jeugd gaat het 
om jeugd- en gezinscoaches van 5 
organisaties. Daarnaast is er een 
meer flexibele schil van GGZ-partners 
 (1 contactpersoon per partner), 
buurtbemiddeling e.d. 

 
De sociale teams zijn 
inhoudelijk zelfsturend. Een 
procescoördinator faciliteert 
en bewaakt het proces vanuit 
de gemeente. Zij sluit 
wekelijks aan bij de 
teambespreking. Ieder teamlid 
heeft tevens een 
leidinggevende binnen de 
moederorganisatie.  
 

 
Relatie met toegang Registratie  Monitoring 
 
Het sociale team is 
verantwoordelijk voor 
integrale toegang en stelt de 
indicatie; voor alle vragen, van 
enkelvoudig tot meervoudig 
en complex. Burgers kunnen 
terecht bij gemeente of 
maatschappelijke partners; 
het sluist allemaal door naar 
het ST. 

 
Per 1 januari vindt registratie plaats 
via Mens Centraal. Op dit moment 
wordt nog geregistreerd met Excel. 
Alle contacten worden geregistreerd: 
vanaf het eerste contact tot en met het 
ondersteuningsplan. 

 
In het tweede kwartaal van  
2015 zal er een eerste 
evaluatie gedaan worden 
betreffende de effecten, 
tevredenheid en het proces. 
Waar nodig zal daarnaast in 
het proces worden bijgestuurd 
naar aanleiding van 
ervaringen in de praktijk. 
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De keuzes van gemeente Bergen in de opzet van de sociale teams 

 
Wie bepaalt inrichting? 

Gemeente      Instellingen 

         Veel inspraak van de instellingen, maar uiteindelijk bepaalt de gemeente.  
 

Rol gemeente in uitvoering? 

Sterk sturen      Loslaten 

   Gemeente stuurt op proces, niet op inhoud (ruimte voor creatieve oplossingen).  
 

Positionering team? 

0
de

 lijn      2
de

 lijn 

       Het sociaal team vangt eerste vragen af en geldt als integrale toegangspoort. 
 

Welke doelgroepen? 

Alle burgers      Specifieke doelgroep 

Vanaf 2015 zijn de wijkteams ook gericht op jeugd. 
 

Welk type professional in team? 

Generalistisch      Specialistisch 

           Allen beschikken over generalistische basiskennis, maar ieder heeft eigen specialisme. 
 

Mate van verbinding met 0
de

 lijn? 

Sterk      Zwak 

   Instellingen maken gebruik van vrijwilligers en er is aandacht voor eigen kracht.   
 

Mate van integratie met CJG/jeugdnetwerken? 

Sterk      Zwak 

Per 1 januari is jeugd volledig geïntegreerd in wijkteam. 
 

Verbinding met basiszorg? 

Sterk      Zwak 

        Het sociaal team geldt als integrale toegangspoort en levert de basiszorg. 
 

Mate regie van de cliënt/burger? 

Beperkt      Volledig 

       Professional stelt ondersteuningsplan op in nauwe samenspraak met cliënt. 
 

Relatie met de toegang? 

Sterk      Zwak 

  Het sociaal team is verantwoordelijk voor de integrale toegang. 
 

Handelingsbevoegdheid professionals? 

Sterk      Zwak 

 Professionals bepalen inhoud grotendeels zelf, maar indiceren ligt nog bij gemeente. 
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B2 Typering gemeente Castricum – 34.500 inwoners 
 

 

Aantal en type wijken Status sociale teams Doelgroep  
 
De gemeente Castricum bestaat uit 
de kernen Castricum, Bakkum, 
Limmen, Akersloot en De Woude. 
Het inwonertal en de bevolkings-
samenstelling verschilt, maar de 
vragen zijn grotendeels gelijk. 
 

 
Er is gekozen voor één 
groot Sociaal Team voor 
de gehele gemeente. Per 
1 januari 2015 is dit team 
operationeel.  

 
Het Sociaal Team richt zich op 
inwoners van jong tot oud met 
psychosociale problemen en 
maatschappelijke vraagstukken. Het 
Sociaal Team geldt als vangnet. 

 

Indicatief model  Ambitie Kernpartners 
 
Uitgebreid team met gemeentelijke 
medewerkers en professionals van 
eerste lijns netwerkorganisaties. Het 
betreft een netwerkstructuur, waarbij 
(de professionals van) de 
instellingen samenwerken en 
afstemmen om hulpvragen van 
inwoners snel en goed te helpen 
oplossen.  
 

 
De opzet moet nader vorm 
en invulling krijgen op 
basis van ervaringen. 
Daarbij is het de ambitie 
dat vrijwilligersorganisaties 
en informele netwerken 
worden benut en  
individuele en collectieve 
signalen in de wijken 
worden vertaald in 
preventieve inzet en/of 
algemene voorzieningen. 
 

 
Het Sociaal Team bestaat uit: 3 
jeugd- en gezinscoaches, 1 MEE-
consulent(tevens j&g coach), 1 
maatschappelijk werker van Socius, 
1 ouderenadviseur van Stichting 
Welzijn, 1 consulent van MaatjeZ 
(mantelzorg), 8 Wmo-consulenten, 5 
klantmanagers Werk & Inkomen, 2 
leerplichtambtenaren. 

 

Type professionals in team Schil om het team Aansturing en coördinatie 
 
De specialisten in het Sociaal Team 
moeten een brede, generalistische 
blik hebben of krijgen (door van 
elkaar te leren en door training). 
 

 
Er wordt een 
expertnetwerk opgezet met 
regionaal gecontracteerde 
2e lijnsinstellingen. 
Huisartsen vormen een 
belangrijke verwijzer. 
Wijkverpleging heeft een 
preventieve en 
signalerende rol.  
 

 
Het Sociaal Team is inhoudelijk 
zelfsturend, met een 
afdelingsmanager van de gemeente 
als coördinator en procesbewaker. 
De teamleden van de 
netwerkorganisaties hebben tevens 
een leidinggevende in hun 
moederorganisaties.  
 

 

Relatie met toegang Registratie  Monitoring 
 
Het Sociaal Team biedt toegang tot 
ondersteuning en hulp.  
Inwoners kunnen zich met vragen 
richten tot het Sociaal Team, maar 
ook tot de afzonderlijke instellingen.  
 

 
Op termijn wil men er naar 
toe dat iedereen gaat 
werken met Mens 
Centraal, maar voorlopig 
blijft elke 
netwerkorganisatie het 
eigen systeem gebruiken.  
 

 
Het College wil maandelijks 
informatie krijgen, vooral over 
caseload, welke vragen 
binnenkomen en hoe 
doorverwijzingen verlopen.  
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De keuzes van gemeente Castricum in de opzet van de sociale teams 

 
Wie bepaalt inrichting?  

Gemeente      Instellingen 

Gemeente heeft koers bepaald; instellingen zijn gevraagd om te participeren. 
 

Rol gemeente in uitvoering? 

Sterk sturen      Loslaten 

Regie bij gemeente, professionals geven vorm aan inhoud 
 

Positionering team? 

0
de

 lijn      2
de

 lijn 

Hoofdzakelijk 1
e
 lijn, jeugd- & gezinscoaches ook deels in 2

e
 lijn, ambitie richting 0

e
 lijn. 

 
Welke doelgroepen? 

Alle burgers      Specifieke doelgroep 

Alle burgers kunnen met hun vragen terecht, focus van ST op complexe problemen 
 

Welk type professional in team? 

Generalistisch      Specialistisch 

Specialisten met een generalistische blik.  
 

Mate van verbinding met 0
de

 lijn? 

Sterk      Zwak 

Nog geen verbinding met vrijwilligers en informele netwerken. Wel mantelzorgconsulent in ST  
 

Mate van integratie met CJG/jeugdnetwerken? 

Sterk      Zwak 

De jeugd- & gezinscoaches vormen verbinding tussen ST en CJG. 
 

Verbinding met basiszorg? 

Sterk      Zwak 

Intentie is dat huisartsen/POH’ers naar ST verwijzen bij niet-medische problemen 
 

Mate regie van de cliënt/burger? 

Beperkt      Volledig 

Cliënt zelf nauw betrekken bij het ondersteuningsplan, binnen diens mogelijkheden. 
 

Relatie met de toegang? 

Sterk      Zwak 

ST als toegangspoort voor en signalering van psychosociale problemen. 
 

Handelingsbevoegdheid professionals? 

Sterk      Zwak 

Vanuit eenduidige werkwijze werken professionals naar eigen inzicht. 
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B3 Typering gemeente Koggenland – 22.500 inwoners 
 

 

Aantal en type wijken Status sociale teams Doelgroep  
 
Koggenland is een gemeente 
met tien kernen. 
Voor het Zorgteam is gekozen 
voor één verzorgingsgebied: de 
hele gemeente.  
 
 
 

 
Er wordt al sinds medio 2013 
gewerkt met één Zorgteam (eerst 
Zorgloket genoemd). Er is al 
doende ervaring opgedaan en de 
werkwijze heeft zich ontwikkeld. 

 
De sociale teams richten zich 
vanaf 2015 op alle inwoners, 
die ondersteuning nodig 
hebben op sociaal 
maatschappelijk terrein en die 
(tijdelijk) niet op eigen kracht 
mee kunnen doen in de 
samenleving.   
 

 

Indicatief model  Ambitie Kernpartners 
 
Het Zorgteam bestaat uit 
generalistische 
casemanagers en 
hulpverleners. Allen wel met 
specifieke kennis of een 
specifieke vindplaats/ 
doelgroep. Ook twee Wmo-
consulenten participeren. 
Gericht op het zo vroeg, 
effectief en efficiënt mogelijk 
aanpakken van problemen 
van burgers.  
 

 
In 2015 wordt de huidige lijn 
voortgezet en vinden verbeteringen 
plaats onder invloed van coaching en 
deskundigheidsbevordering. 

 
 Vijf casemanagers, die 

fungeren voor vaste 
vindplaatsen, 
leeftijdsgerelateerd: 0-4, 4-12, 
12-23 en 2x 23+.  

 Twee Wmo-consulenten 
 Gedragswetenschapper (10-

12 uur) die een vraagbaak is 
voor teamleden 

 Hulpverleners: AMW-er, 
SMW-er, J&G-coach, MEE-
consulent. 

 

Type professionals in 
team 

Schil om het team Aansturing & coördinatie 

 
In het Zorgteam werken 
generalistische professionals 
vanuit verschillende 
disciplines. Zij beschikken 
over dezelfde basiskennis, 
maar ieder brengt ook eigen 
expertise in. De 
casemanagers zijn gericht op 
vindplaatsen. 

 
Er zijn twee soorten schillen. 
1. De basisprofessionals in de 
kernen en de vindplaatsen: scholen, 
woningcorporaties, politie, 
peuterspeelzalen, verpleegkundige, 
jongerenwerk, huisartsen. 
 
2. Waar nodig verwijst het Zorgteam 
door naar specialistische zorg en 
deskundigheid, zoals jeugdzorg en 
GGZ (2e lijn). 
 

 
Het Zorgteam  werkt met veel 
eigen ruimte en 
verantwoordelijkheid. Er is wel 
een coachende coördinator en 
een gedragswetenschapper 
nauw betrokken. 
Moet nog meer zelfsturend 
worden. 

 

 

Relatie met toegang Registratie  Monitoring 
 
Het Zorgteam hoeft nauwelijks 
door te verwijzen. Waar nodig 
kan dat wel. Voor Wmo-
maatwerkvoorzieningen kan het 
team (consulenten en 
casemanagers) zelf beschikken. 
 

 
Het registratiesysteem van Pink 
Roccade is nog in ontwikkeling. 
 

 
De Wmo-monitor is nog in 
ontwikkeling. 
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De keuzes van gemeente Koggenland in de opzet van de sociale teams 

 
Wie bepaalt inrichting? 

Gemeente      Instellingen 

 
Rol gemeente in uitvoering? 

Sterk sturen      Loslaten 

Gemeente voert zorgteam zelf uit  
 

Positionering team? 

0
de

 lijn      2
de

 lijn 

Het zorgteam werkt op vindplaatsen, dichtbij basiszorg. 
 

Welke doelgroepen? 

Alle burgers      Specifieke doelgroep 

 
Welk type professional in team? 

Generalistisch      Specialistisch 

Allen beschikken over generalistische basiskennis, maar ieder heeft eigen specialisme. 
 

Mate van verbinding met 0
de

 lijn? 

Veel      Weinig 

Zorgteam kan zelf vrijwilligers matchen. Wil dat nog verder versterken. 
 

Mate van integratie met CJG/jeugdnetwerken? 

Veel      Weinig 

 
Verbinding met basiszorg? 

Veel      Weinig 

 
Mate regie van de cliënt/burger? 

Weinig      Volledig 

Daar zijn nog plannen voor, bijv. inzicht klant in eigen Wmo-dossier. 
 

Relatie met de toegang? 

Veel      Weinig 

Het zorgtaem is verantwoordelijk voor de integrale toegang. 
 

Handelingsbevoegdheid professionals? 

Veel      Weinig 

Professionals bepalen veel zelf. Nog wel coördinatie en coaching nodig. T.z.t nog meer zelfsturend. 
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B4 Typering gemeente Medemblik – 43.268 inwoners 
 

 

Aantal en type wijken Status sociale teams Doelgroep  
 
Medemblik bestaat uit diverse 
kernen/dorpen: Wervershoof, 
Andijk, Zwaagdijk-Oost, 
Onderdijk, Medemblik, 
Opperdoes, Twisk, Oostwoud, 
Midwoud, Hauwert, Wognum, 
Nibbixwoud, Zwaagweg-West, 
Benningbroek, Abbekerk, 
Lanbertschaag en Sijbekarspel.  
 

 
Alle kernen/dorpen worden 
gedekt d.mv. drie wijkteams: 
Oost (15.236 inwoners), Midden 
(15.403) en West (12.629). De 
wijkteams zijn vanaf 2015 
operationeel. Met wijkteam Oost 
(onder de naam Andijk) is in 
2014 een pilot gedraaid.  

 
Alle inwoners met een 
ondersteuningsvraag op het 
gebied van wonen, welzijn en/of 
zorg kunnen bij het wijkteam 
terecht. Van 0-100 jaar. 
 
 

 

Indicatief model  Ambitie Kernpartners 
 
Breed samengestelde teams 
met professionals van 
maatschappelijke partners, die 
laagdrempelig, gebiedsgericht, 
integraal en generalistisch 
werken. De wijkteams richten 
zich op enkelvoudige vragen van 
inwoners. Tevens bevorderen zij 
leefbaarheid en sociale cohesie 
door signalen uit de wijken te 
vertalen in collectieve 
voorzieningen en wijkactiviteiten. 
Meervoudige en complexe 
vragen worden opgeschaald 
naar een gemeentebreed Team 
Sociaal Domein (TSD), dat zelf 
hulp biedt of toeleidt naar 
specialistische zorg. 

 
Door een laagdrempelige, 
integrale, generalistische, 
vindplaats- en gebiedsgerichte 
aanpak hulpvragen van 
inwoners in een zo vroeg 
mogelijk stadium opsporen en 
tackelen, waar mogelijk met 
inzet van hun eigen kracht en de 
mogelijkheden van hun sociaal 
netwerk. Tevens in stelling 
brengen van de nulde lijn 
(vrijwilligersorganisaties en 
informele netwerken) ten 
behoeve van het bevorderen 
van de leefbaarheid en sociale 
cohesie in wijken.  

 
In de wijkteams zijn 
vertegenwoordigd: Jongerenwerk, 
opbouwwerk, Wmo-consulent, 
maatschappelijk werk, wijkver-
pleegkundigen, jeugdverpleeg-
kundige en jeugdhulpverlener. Elk 
team heeft bovendien een eigen 
gemeentelijk coördinator. 
Het Team Sociaal Domein bestaat 
uit: GGZ-deskundige, jeugdarts, 
jeugd- & gezinswerker, OGGz-
medewerker, Wmo en Wwb-
consulent, consulent beperkingen, 
jeugdhulpverlener, maatschap-
pelijk werker, leerplichtambtenaar, 
procesregisseur, wijkteam-
coördinatoren en TSD-coördinator.  
 

 

Type professionals in team Schil om het team Aansturing en coördinatie 
 
Het is de bedoeling dat de 
professionals in de wijkteams 
werken vanuit hun eigen 
vakkennis, maar denken en 
handelen over de grenzen van 
hun eigen vakgebied heen: van 
specialist naar meer generalist. 
 

 
De schil bestaat uit: 
1. Vindplaatsen, zoals 

huisartsen, politie, scholen, 
sportclubs en scw. 

2. professionele 
specialistische 
voorzieningen, zoals 
jeugdzorg, psychiatrie of 
verslavingszorg.  

 
Inhoudelijk zijn de teams 
grotendeels zelfsturend. Wel 
worden zowel de drie wijkteams 
als het Team Sociaal Domein 
aangestuurd door een coördinator 
in dienst van de gemeente. De 
niet-gemeentelijke teamleden 
hebben tevens een leiding-
gevende in de moederorganisatie 
  

 

Relatie met toegang Registratie  Monitoring 
 
De wijkteams zijn 
verantwoordelijk voor 
enkelvoudige vragen en regelen 
de bijbehorende voorzieningen. 
Het Team Sociaal Domein vormt 
de toegang naar hulp en 
voorzieningen voor meervoudige 
en complexe vragen. 

 
Registratie is nu nog ‘houtje-
touwtje’, maar men wil 
toewerken naar eenduidige 
registratie via Mens Centraal 
van zowel kwantitatieve als 
kwalitatieve gegevens, onder 
andere: de melder, aantal en 
type vragen, oplossingsrichting, 
inzet, resultaat, tevredenheid en 
welbevinden. 

 
Het monitoringssysteem moet 
verder worden ontwikkeld. 
Medemblik denkt aan een 
zelfredzaamheidsmonitor. 
Evaluatievragen zijn o.a.: 
• Is er een verschuiving van 
minder professionele 
ondersteuning naar meer sociale 
netwerken en eigen kracht?  
• Is er een meer gevarieerd 
aanbod aan algemene 
voorzieningen ontstaan?  
• Is er sprake van een 
kostenreductie? 
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De keuzes van gemeente Medemblik in de opzet van de sociale teams 

 
Wie bepaalt inrichting?  

Gemeente      Instellingen 

Gemeente initieert, met inspraak van instellingen. 
 

Rol gemeente in uitvoering? 

Sterk sturen      Loslaten 

Wijkteams ontwikkelen zelf eigen werkwijze; coördinator is in dienst van gemeente. 
 

Positionering team? 

0
de

 lijn      2
de

 lijn 

Wijkteams preventie en enkelvoudige vragen. Team Sociaal Domein vormt link met 2
e
 lijn. 

 
Welke doelgroepen? 

Alle burgers      Specifieke doelgroep 

De wijkteams richten zich op alle inwoners: van 0 tot 100. 
 

Welk type professional in team? 

Generalistisch      Specialistisch 

De ambitie is dat de wijkteammedewerkers meer generalisten dan specialisten worden.  
 

Mate van verbinding met 0
de

 lijn? 

Sterk      Zwak 

De wijkteams werken samen met vrijwilligersorganisaties en informele netwerken. 
 

Mate van integratie met CJG/jeugdnetwerken? 

Sterk      Zwak 

Het CJG is volledig in de wijkteams en het Teams Sociaal Domein geïntegreerd. 
 

Verbinding met basiszorg? 

Sterk      Zwak 

Goede stap gezet: eerste contacten met huisartsen en jeugdartsen gelegd. 
 

Mate regie van de cliënt/burger? 

Beperkt      Volledig 

Het doel is regie bij de cliënt, maar is sterk afhankelijk van mogelijkheden cliënt. 
 

Relatie met de toegang? 

Sterk      Zwak 

Wijkteams en Team Sociaal Domein zijn toegang, maar werkprocessen nog goed inrichten. 
 

Handelingsbevoegdheid professionals? 

Sterk      Zwak 

Wijkteamleden bepalen inhoud grotendeels zelf, beschikken bij gemeente. 
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B5 Typering gemeente Opmeer – 11.375 inwoners 
 

 

Aantal en type wijken Status sociale teams Doelgroep  
 
Opmeer is een kleine gemeente. 
Voor het wijkteam is gekozen 
voor één verzorgingsgebied: de 
hele gemeente.  
 
 
 

 
Er wordt sinds 1 april 2014 gewerkt 
met één wijkteam. In feite is het 
CJG omgebouwd en uitgebreid. 
Er wordt ervaring opgedaan en de 
werkwijze ontwikkeld zich nog. 

 
Het wijkteam richt zich op alle 
inwoners, die ondersteuning 
nodig hebben op sociaal 
maatschappelijk terrein en die 
(tijdelijk) niet op eigen kracht 
mee kunnen doen in de 
samenleving.   
 

 

Indicatief model  Ambitie Kernpartners 

 
Het wijkteam bestaat uit circa  
10 disciplines. 

 
In 2015 wordt de huidige lijn 
voortgezet en vinden verdere 
verbeteringen plaats met name 
gericht op transformatie 

 
 Coördinator (gemeente) 
 Jeugdverpleegkundige (GGD) 
 MEE-consulent (kennis van 

inwoners met een 
handicap/beperking) 

 Jeugdzorgmedewerker Parlan 
 Jeugdzorgmedewerker (BJZ) 
 AMW-er 
 SMW-er 
 Ambulante hulpverlener Jeugd-

GGZ 
 Wijkverpleegkundige 
 Twee Wmo-consulenten 
 Gedragswetenschapper 

 

 

Type professionals in team Schil om het team Aansturing & coördinatie 

 
In het WIJkteam werken 
professionals vanuit 
verschillende disciplines. Zij 
brengen eigen expertise in. 

 
Er zijn twee soorten schillen waar een 
beroep op gedaan kan worden: 
1. Het Netwerk Sociaal Domein (m.n. 
gericht op vrijwilligerswerk) 
 
2. Waar nodig verwijst het WIJkteam 
door naar specialistische zorg en 
deskundigheid, zoals jeugdzorg en 
GGZ (2e lijn). 
 

 
Er is wel een sturende 
coördinator (dagelijkse 
leiding). 
 

 

Relatie met toegang Registratie  Monitoring 
 
Het WIJkteam is de toegang 
naar 2e lijn. 

 
Het registratiesysteem van Pink 
Rocade is sinds kort 
geïmplementeerd. 
 

 
De monitor voor het 
WIJkteam is nog in 
ontwikkeling. 
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De keuzes van gemeente Opmeer in de opzet van de sociale teams 

 
Wie bepaalt inrichting? 

Gemeente      Instellingen 

 
Rol gemeente in uitvoering? 

Sterk sturen      Loslaten 

Gemeente voert WIJkteam zelf uit.  
 

Positionering team? 

0
de

 lijn      2
de

 lijn 

Het zorgteam heeft een schakelfunctie, precies tussen 0
e
 en 2

e
 lijn in. 

 
Welke doelgroepen? 

Alle burgers      Specifieke doelgroep 

 
Welk type professional in team? 

Generalistisch      Specialistisch 

Allen beschikken over generalistische basiskennis, maar ieder heeft eigen specialisme. 
 

Mate van verbinding met 0
de

 lijn? 

Veel      Weinig 

WIJkteam kan vrijwillige inzet bevorderen in contact met Netwerk Sociaal Domein. 
 

Mate van integratie met CJG/jeugdnetwerken? 

Veel      Weinig 

Volledig. 
 

Verbinding met basiszorg? 

Veel      Weinig 

Veel kennis van basiszorg in de wijk zoals huisartsen en jongerenwerk. 
 

Mate regie van de cliënt/burger? 

Weinig      Volledig 

Is nog in ontwikkeling. 
 

Relatie met de toegang? 

Veel      Weinig 

Het WIJkteam is geheel verantwoordelijk voor de integrale toegang. 
 

Handelingsbevoegdheid professionals? 

Veel      Weinig 

In de opbouw en ontwikkeling van het WIJkteam is nog behoorlijk wat coördinatie nodig. 
 T.z.t nog meer zelfsturend. 

 


