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Starten met Sociale Wijkteams 

Presentatie aan de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 2 juni 2014 

 

Door Gaatze de Vries & Renee Schuit,  

resp. kwartiermaker afdeling Sociaal Domein  

& kwartiermaker Sociale Wijkteams 



Wenkend perspectief Sociale Wijkteams 

“Een wijkteam waarin professionals van de 
gemeente en een aantal maatschappelijke 

(moeder-) organisaties samenwerken…  
 

…en vanuit de desbetreffende wijk herkenbaar 
aanwezig zijn, laagdrempelig en voor alle burgers 

toegankelijk.” 
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Resultaat werkgroep Sociaal Domein 

• Lokaal ontwikkeltraject, gestart februari ‘14 

• Teamleiders (3) en medewerkers (7) afd. SD i.o. 

• Integraal: 

– Zorg, Jeugd, Participatie en Passend Onderwijs 

– Beleid (OWS) en uitvoering (PBZ) 

– Lokaal en regionaal 

• Voorstel pilots, opdracht + profiel kwartiermaker 

 



Helderse denkrichting Sociale Wijkteams 

• Positioneren als algemene voorziening 

– Voor iedere burger in Den Helder toegankelijk 

– Passend bij ontwikkeling participatiesamenleving 

– Financiering d.m.v. subsidies voor taken 

• Zelfredzaamheid en preventie zijn uitgangspunt 

– Terugdringen zorgbehoefte (houdbaarheid) 

• Toegang voor alle vragen 

• Verantwoordelijk voor behandelplan (1G-1P-1R) 

• Gemeente voert regie 
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Samenstelling wijkteams 

• Het wijkteam biedt generalistisch perspectief 

– Netwerk v generalisten met beslissingsbevoegdheid: 

• Maatschappelijk werk en ouderen  

• Participatie en Zorg (gemeente Den Helder) 

• Jeugd (preventie en toegang, Bureau Jeugdzorg) 

• Wijkverpleegkundige 

 

– In nauwe samenwerking met ketenpartners, w.o. 

• Andere frontoffices, 2e lijns specialisten, huisarts, 
cliëntondersteuning, onderwijs, Ketenhuis en het RAKC. 
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Taken Sociaal Wijkteam 

• Verstrekken algemene informatie & advies 

• Bieden van lichte hulp 

• Zorg dragen voor indicatie gespecialiseerde hulp 

• Zorg dragen voor behandelplan (1G-1P-1R) 

• Zorgcoördinatie / regie voeren op behandelplan 
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Uitgangspunten werkwijze wijkteams 

• Benaderbaar via click, call & face 

• Verantwoordelijk voor de indicatie 

• De indicatie vormt de grondslag voor financiering 

• Sturing op ‘outcome’ en ‘output’ 
– Maatschappelijke effecten (de transformatie) 

– Afrekenbaarheid (verantwoording en ‘control’) 
• Gebiedsgerichte aanpak m.b.v. wijkscans 
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Groeimodel 

• Generalistische blik essentie transformatie 

 Zou voor alle aanvragen moeten gelden (preventie) 

• Eerst minimale variant realiseren: 

– Accent op meervoudige, complexe vragen 

– Aanvullend op bestaande loketten; behandelen 
enkelvoudige vragen conform werkwijze wijkteams  

– Nieuwe taken onderbrengen bij wijkteam of 
bestaand loket (pilotfase moet inzicht bieden) 
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Pilots Sociale Wijkteams in Den Helder 

• Lokale aanpak binnen regionale blauwdruk 

• Doorstarten en aanhaken bij bestaande pilots  

• Samen met andere partijen, gemeente in regie 

• Incl. voorbereiding op nieuwe rol en taken: 

– Bestaande loketten, 2e lijn (lokale midoffice) 

– Goede aansluiting op RAKC (backoffice) 
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Doelstellingen pilots 

• Teamvorming (ontwikkeling specialist  generalist 

• Experimenteren met nieuwe werkwijze en toegang 

• Ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen 

• Duidelijkheid over de verbinding wijkteams – lokale midoffice – 
RAKC – Contract- en ketenpartners 

• Zicht krijgen op randvoorwaarden, waaronder ICT, 
informatievoorziening, werkprocessen, click-call-face, mandaten, 
financiën, etc. 

• Zicht krijgen op knelpunten en voordelen 

• Advies over in te zetten minimale- en optimale variant van het 
wijkteam 
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Pilots: van papier naar praktijk 

• Hoe/waar gaan we de wijkteams fysiek regelen? 

• Hoe bereiken we alle burgers via click/call/face? 

• Hoe borgen we goede schakels (verwijzingen)? 

• Hoe regelen we de regiefunctie 1G-1P-1R? 

• ….. 
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Aansturing en planning 

• 4 gemeentelijke kwartiermakers in regionale 
samenwerking 

• Kwartiermaker gemeente Den Helder is gestart 

• OG: Marjan van Dam (vz. Stuurgroep) 

• Gedelegeerd OG: Gaatze de Vries 

• Klankbordgroep: Interne werkgroep Sociaal Domein 

• Pilotfase: 4 maanden. Daarna evaluatie en uitrol 
gemeentebreed 
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