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1. Inleiding 
Het sociaal domein verandert. Gemeenten krijgen er nieuwe taken bij met de transities jeugd, 
AWBZ en de participatiewet. Maar wellicht nog belangrijker de kijk op het sociaal domein is 
veranderd.  “Burgers  zijn  zelfredzaam,  verantwoordelijk  en  doen  mee  (participeren)  in  een  
betrokken  samenleving”.  Dit  is  het  gedachtegoed  dat  ten  grondslag  ligt  aan  het  ‘nieuwe’  
sociaal domein. Met dit gedachtegoed staan gemeenten voor uitdagende vraagstukken, zoals 
het stimuleren van sociale samenhang en betrokkenheid en het bieden van ondersteuning 
aan haar inwoners die uitgaat van het in de eigen kracht zetten van mensen, daarbij 
gesteund door het sociaal netwerk. De verwachtingen zijn hoog, beter afgestemde integrale 
ondersteuning is mogelijk het antwoord op de uitdaging waar we voor staan. Gemeenten 
herformuleren daarom de infrastructuur van het sociaal domein en ontwikkelen hun 
werkprocessen door. Een belangrijke nieuwkomer hierin is het sociaal team. Overal in den 
landen wordt geëxperimenteerd met sociale teams, wijkteams, eigen kracht teams en eropaf 
teams. Op basis van de experimenten lijkt het dat sociale teams de potentie hebben om 
inwoners goed(koper) te helpen. Maar de hamvraag is: gaan ze die potentie straks ook 
waarmaken? 
 
Position paper 
Twee zaken zijn belangrijk om sociale teams te laten slagen. Enerzijds oefenen in de praktijk, 
gaandeweg ontwikkelen en ervaring opdoen met wat wel en niet werkt. Anderzijds duidelijk 
keuzes maken. Movisie publiceerde onlangs dat gemeenten te  ‘vaag’  blijven  over  de  sociale  
teams. Wat gaan ze doen? Wie zitten erin en waarom? Hoe gaan ze werken? Hoe wordt het 
organisatorisch ingericht enz. In dit paper geeft de gemeente Zuidplas aan op welke wijze zij 
het werken met sociale teams ziet. Tegelijkertijd kan het position paper gebruikt worden om 
de gemeenschappelijke deler te ontdekken met de gemeenten in Midden Holland om van 
daaruit vervolgens een eventuele samenwerking op te zetten. 
 
Gebundelde krachten 
In gebundelde krachten II zijn een aantal uitgangspunten opgenomen over sociale teams. 
Deze uitgangspunten zijn de basis voor de verdere ontwikkeling van sociale teams. Dit geldt 
zowel voor de regionale ontwikkeling als voor de lokale. 
 
Onderwerp Besluit 

Sociaal team I. De gemeenten in Midden Holland ontwikkelen lokaal  een 
sociaal team, dat op termijn alle leeftijdsgroepen en alle 
leefgebieden bestrijkt. De functies van dit sociaal team zijn: 

1. Een integrale vraagbenadering ( meerdere levensgebieden en 
alle leeftijden) 

2. Het bieden van kortdurende hulp en begeleiding 
3. Zodanig versterken van de dagelijkse leefomgeving en de 

algemene voorzieningen dat een neerwaartse druk op de 
duurdere intensieve gespecialiseerde zorg en ondersteuning 
(verticale pijl in de piramide) ontstaat. 

4. De medewerker van het sociaal team draagt zorg voor regie 
op het plan, als de inwoner dit niet zelf kan en werkt volgens 
het principe: één huishouden; één plan; één contactpersoon. 

Expertteam II. De regio Midden Holland ontwikkelt een groep van experts 
(expertteam) die kunnen worden geraadpleegd door het lokale 
sociaal team voor advies, dit zal beginnen bij jeugd.  

Toegang tot 
maatwerkvoorziening 

III. De toegang tot een maatwerkvoorziening wordt in nauwe 
samenhang met of binnen het sociaal team georganiseerd. 
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2. Positionering: het sociaal team in het sociaal domein 
Het sociaal team is een nieuw snel opkomend fenomeen in Nederland. Waar zijn sociale 
teams het antwoord op? De ontwikkeling van sociale teams komt voort uit de ambitie om de 
ondersteuning aan inwoners te verbeteren en de ondersteuning zo efficiënt mogelijk uit te 
voeren. Op bepaalde onderdelen doen we het heel erg goed in het sociaal domein 
tegelijkertijd leert de ervaring dat een aantal stappen in het huidige ondersteuningstructuur 
mist waardoor niet altijd de juiste dingen worden gedaan op het juiste moment. 

- De tijd nemen om de vraag niet alleen te verhelderen maar ook te analyseren. Mede 
doordat het aanbod altijd beschikbaar is, wordt snel overgegaan tot het inzetten van 
een voorziening zonder dat de vraag (en de vraag achter de vraag) goed wordt 
doorgrond en de daarbij mogelijke oplossingen worden afgewogen.  

- In het huidige sociaal domein is de generalist niet gepositioneerd. Hierdoor wordt bij 
een ondersteuningsvraag niet het brede plaatje integraal afgewogen en doet 
iedereen zijn eigen (specialistische) stukje. Te vaak nog weten de professionals ook 
niet van elkaar wie wat doet. Wanneer dit het geval is, komt er geen integraal plan 
dat vervolgens door de verschillende partijen wordt uitgevoerd. 

- Bij enkelvoudige vragen gaat het goed, wanneer er meerdere vragen zijn en de 
inwoner zelf in staat is om de regie te voeren gaat het goed, wanneer er echter 
sprake is van meerdere soms complexe vragen waar geen eenduidig antwoord op is 
en de cliënt niet zelf de regie kan nemen dan gaat het mis. Ondanks dat de 
afgelopen jaren door verschillende organisaties/netwerken ingezet is om de 
regisseursrol in te vullen is de regisseur tot op heden onvoldoende als opdracht 
belegd bij een entiteit en is de regisseur zelf ook onvoldoende gepositioneerd. 

- Sommige ondersteuningsvragen vragen om opschaling. Momenteel kan enkel alleen 
opgeschald worden naar intensieve zorg die wordt geleverd door een specialist. 
Hierdoor ontstaat de neiging om dan wel onnodig te problematiseren/etiketteren dan 
wel de neiging om cliënten lang in het preventieve/basisaanbod te houden waar de 
vraag niet opgelost kan worden en daardoor juist kan verergeren. 

De intentie is het sociaal team zodanig te positioneren in het sociaal domein zodat op 
bovenstaande onderdelen verbetering gaat plaatsvinden. Daarnaast stroomlijnen we onze 
verwachtingen op deze manier aan de voorkant waardoor de kans op succes voor sociale 
teams vergroot wordt. Dit beschreven te hebben, wordt in de rest van deze paragraaf het 
sociaal team verder gepositioneerd door te bepalen vanuit welke visie en doel het sociaal 
team werkt, wat haar opdracht wordt, welke taken zij op zich neemt, op welke wijze zij 
samenwerkt met de andere spelers in het sociaal domein en welke bevoegdheden en 
mandaat een sociaal team heeft. 
 
Visie 
Het sociaal team heeft als visie dat bewoners naar vermogen zelfredzaam en 
verantwoordelijk zijn en meedoen in een betrokken samenleving. Deze visie is het 
vertrekpunt bij iedere inwoner met een vraag en/of initiatief en vormt daarmee de basis van 
het handelen en doen van het sociaal team. 
 
Doel & Opdracht 
Het doel van het sociaal team is inwoners (0-100+) te activeren, te helpen participeren en hen 
te ondersteunen in hun sociaal en maatschappelijk functioneren. 
 
Het sociaal team krijgt hiervoor de opdracht om (cliënt)ondersteuning aan inwoners van 
Zuidplas te bieden. Deze ondersteuning: 

- Versterkt de eigen kracht van het individu en het netwerk; 
- Versterkt de sociale cohesie; 
- Is via een laagdrempelige toegang beschikbaar zodat preventie centraal staat; 
- Het gesprek begint met een brede vraaganalyse; 
- Wordt op elkaar afgestemd en via een integrale samenwerking tot stand gebracht. 

 
Taken en taakverdeling in het sociaal domein 
Nu visie en doel van het sociaal team zijn bepaald, is het belangrijk om de nieuwe speler te 
plaatsen in het brede sociale domein en de onderlinge taakverdeling te beschrijven. Het team 
is voor het slagen van haar opdracht immers afhankelijk van de samenwerking met de andere 
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spelers in het sociaal domein. In Zuidplas worden de spelers grofweg ingedeeld in drie 
categorieën. 

1. Organisaties/netwerken/verenigingen/vrijwilligers die preventie en basis/algemene 
voorzieningen aanbieden 

2. Het sociaal team 
3. Aanbieders/organisaties van intensieve zorg/ondersteuning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aanbieders van preventie en basisvoorzieningen 
De aanbieders van preventie en basisvoorzieningen zijn laagdrempelig toegankelijk voor alle 
inwoners van Zuidplas en bieden allerlei diensten, voorzieningen en service aan. Gezamenlijk 
ontmoeten zij alle inwoners van Zuidplas. Zij voeren de volgende taken uit:  

- Stimuleren en faciliteren sociale betrokkenheid 
- Geven de informatie en adviesfunctie invulling 
- Vraagverheldering 
- Signaleren en zorgen dat een inwoner op de goede plaats terecht komt 
- Aanbieder en uitvoerder van ondersteuning  

o Uitvoerder bij enkelvoudige vraagstukken 
o Uitvoerder als onderdeel van het arrangement 

De aanbieders van preventie en basisvoorzieningen zijn de ogen en oren in de samenleving. 
De leraar ziet of het goed gaat met een leerling, de voetbalcoach ziet of een jeugdige zich 
voorspoedig ontwikkelt en de huisarts ziet of een patiënt goed in zijn vel zit. Wanneer een 
ondersteuningsvraag wordt gesteld kan deze speler in de meeste gevallen een goed 
antwoord geven, bijvoorbeeld door het geven van informatie en advies of het aanbieden van 
ondersteuning. Soms (bij ongeveer 20%) kunnen deze aanbieders onvoldoende antwoord 
geven op de ondersteuningsvraag en is er meer nodig. Dit keuzemoment is een cruciaal 
moment. Enerzijds is het de kunst om alleen door te verwijzen als het echt nodig is, dus niet 
onnodig een ondersteuningsvraag creëren. Anderzijds is een tijdige doorverwijzing belangrijk 
zodat preventief wordt gewerkt en erger wordt voorkomen. 
 
In de gemeente Zuidplas is het sociaal team laagdrempelig toegankelijk voor inwoners met 
ondersteuningsvragen en signaleerders  van deze vragen (zowel georganiseerd als uit het 
sociaal netwerk) zodat het keuzemoment om door te verwijzen naar het sociaal team zo 
optimaal mogelijk wordt benut. Het sociaal team doet dit door outreachend te 
werken/aanwezig te zijn in het veld van preventie en basisvoorzieningen zodat op 
eenvoudige wijze consultatie kan plaatsvinden. 
 
2. Het sociaal team 
Wanneer inwoners met een ondersteuningsvraag bij het sociaal team komen start het sociaal 
team van de gemeente Zuidplas met de vraaganalyse. In een of meerdere 
keukentafelgesprekken wordt inzichtelijk gemaakt hoe het netwerk van de inwoner eruit ziet 
en wordt besproken hoe het ervoor staat op de verschillende domeinen van de 
zelfredzaamheidmatrix1. Op basis van de vraaganalyse kan vervolgens een plan opgesteld 
worden. Hierin worden mogelijke oplossingsrichtingen verkend om vervolgens concrete 
afspraken te maken. Wie doet wat wanneer. Wanneer het plan gereed is en er een 
                                                        
1 De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een instrument waarmee sociaal teamleden de mate van zelfredzaamheid van 
hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. 
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Sociaal 
team

Expert-
team

arrangement georganiseerd moet worden kan het sociaal team lid de inwoner hierin 
ondersteunen dan wel (tijdelijk) overnemen van de inwoner.  Uitgangspunt is echter dat de 
regie over het arrangement zoveel als mogelijk bij de inwoner ligt. In sommige gevallen kan 
het nodig zijn om kortdurende ondersteuning aan een inwoner te geven. In de gemeente 
Zuidplas kan het sociaal team deze ondersteuning leveren. De ondersteuning moet echter 
altijd gericht zijn op het in de kracht zetten van mensen en ervoor zorgen dat de inwoner zelf 
weer de regie over zijn/haar leven krijgt. Een sociaal team lid zal dus nooit administratie gaan 
doen/schoonmaken of een andere ondersteuningstaak. Hiervoor wordt de juiste partij in het 
arrangement ingezet. Sommige voorzieningen zijn niet voor iedereen toegankelijk en is er 
een speciale toegang georganiseerd. In de gemeente Zuidplas wordt het sociaal team de 
organisatie die toegang geeft tot de maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
(zie verder organisaties met toegang tot maatwerkvoorzieningen). Tot slot wordt door het 
sociaal team op het gehele proces van vraaganalyse tot implementatie  regie gevoerd. 
 
In de gemeente Zuidplas voert het sociaal team de volgende taken uit: 

- Voert de vraaganalyse uit 
- Stelt een plan op samen met de inwoner (en zijn gezin) 
- Voert de regie 
- Organiseert het arrangement 
- Geeft toegang tot de maatwerkvoorzieningen  
- Voert kortdurende ondersteuning uit om mensen in de eigen kracht te zetten 

 
3. Aanbieders van intensieve ondersteuning 
Sommige inwoners hebben en specialist nodig. De specialist kan de volgende taken 
uitvoeren: 

- Behandeling en begeleiding 
- Advies en diagnostiek 

Voor advies en diagnostiek kan het expertteam ingezet gaan worden. Een specialist uit dit 
team schuift aan bij het sociaal team en adviseert het sociaal team wat te doen op een 
specifiek onderwerp. Daarnaast zijn er specialisten die een inwoner kunnen behandelen en 
begeleiden. Bijvoorbeeld een inwoner met psychische klachten die door de GGZ wordt 
behandeld of een VG-instelling die een jongen met een verstandelijke beperking begeleid bij 
zijn dagelijkse leven waardoor hij in staat is zelfstandig te wonen. 
 
In de gemeente Zuidplas kan het sociaal team gebruik maken van het expertteam voor 
advies en diagnostiek. Het expertteam is voor het sociaal team laagdrempelig toegankelijk. 
 
Wanneer intensieve ondersteuning is opgenomen in het arrangement van een inwoner die 
wordt begeleid door het sociaal team dan werkt het sociaal team nauw samen met de 
begeleider/behandelaar en voert het sociaal teamlid de regie. 
 
In de piramide van de sociale infrastructuur ziet de taakverdeling er als volgt uit: 
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Organisaties met toegang tot maatwerkvoorzieningen 
In het sociaal domein zijn meerdere organisaties die de functie toegang tot 
maatwerkvoorzieningen uitoefenen. De huisarts tot het medische circuit, het 
samenwerkingsverband voor voorzieningen onderdeel van passend onderwijs enz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente voert lang niet op al deze domeinen in het sociaal domein de regie. 
Tegelijkertijd positioneert de gemeente het sociaal team op het brede vlak van sociaal en 
maatschappelijk functioneren. Hier vallen vele onderwerpen onder met het gevolg dat het 
sociaal team vele raakvlakken kent. Ook hier geldt dat enerzijds het sociaal team alleen in die 
gevallen waar zij meerwaarde heeft zaken naar zich toe wil trekken. Iemand die medische 
hulp nodig heeft moet rechtstreeks van de huisarts naar de tweede lijn doorverwezen kunnen 
worden. Anderzijds wil het sociaal team niet te laat ingezet worden om zo effectief en efficiënt 
mogelijk te kunnen werken. Om deze reden is het belangrijk dat de gemeente afstemming 
met organisaties organiseert die niet onder de regie van de gemeente vallen en gezamenlijk 
een duidelijke visie op de inrichting van het sociale domein wordt neergezet. 
 
In de gemeente Zuidplas wordt in ieder geval afstemming georganiseerd met: 

- Zorgverzekeraars en huisartsen 
- Onderwijs 
- Werkplein (UWV) 

 
Bevoegdheden en mandaat van het sociaal team 
De uitdaging van de opzet van een sociaal team is dat het bestaande samenwerkingsvormen 
vervangt en/of aanpast. Dit om te voorkomen dat er nog meer professionele drukte ontstaat 
die weer leidt tot extra afstemming. Alleen dan vormt een sociaal team het middel tot een 
eenvoudiger structuur die tijdig, licht en gericht ingrijpen mogelijk maakt. De sociale 
infrastructuur wordt dus hergeformuleerd waarbij het sociaal team een belangrijke functie 
krijgt toebedeeld. Om deze functie een goede invulling te kunnen geven dient het sociaal 
team bevoegdheden en mandaat te krijgen. In de gemeente Zuidplas krijgt dat op vier 
manieren invulling. 
 
1. De gemeente als regisseur 
De gemeente heeft in het sociaal domein op verschillende onderdelen de regiefunctie en is 
daarnaast een belangrijke financierder van het domein. De gemeente is daarmee in staat om 
het sociaal team zoals hierboven is beschreven te positioneren. Ze doet dat door met de 
organisaties waar zij de regie over voert afspraken te maken in de contracten.. 
 
2. Toegang tot maatwerkvoorziening 
Daar waar mensen geholpen worden, komen mensen naar toe. Door het sociaal team de 
functie toegang tot de maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning te geven wordt 
het sociaal team gepositioneerd in het sociaal domein. 
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3. Regiefunctie 
Door de regiefunctie exclusief bij het sociaal team te beleggen kan het sociaal team zich 
positioneren als spin in het web. 
 
4. Een goede samenwerkingspartner zijn 
Naast sturen op de samenwerking en faciliteren van het sociaal team moet het sociaal team 
zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan de positionering van het sociaal team. Het is de 
opdracht van het sociaal team om haar taken goed invulling te geven, verantwoordelijkheid te 
nemen en daarmee een betrouwbare samenwerkingspartner te zijn.  
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De 
generalist

De schakelfunctie
•Samenlevingswerker 

(preventie/basis)
•Wijkverpleegkundige 

(intensieve 
ondersteuning)

Ondersteuning
•Administratie
•Coordinatie
•Ontmoeting 

(vrijwilliger)

Sociaal team

3. Inrichting: het sociaal team in de gemeente Zuidplas 
In de vorige paragraaf is beschreven wat het sociaal team gaat doen en hoe zij zich 
positioneert in het sociaal domein. In deze paragraaf wordt het sociaal team verder onder de 
loep genomen. Hoe gaat het sociaal team eruit zien? Wie zitten erin, hoeveel sociale teams 
krijgt de gemeente Zuidplas enz. Kortom de inrichting van het sociaal team. 
 
Wijkanalyses 
De grote lijnen van de inrichting van een sociaal team kan universeel ingevuld worden. Om 
als sociaal team echter goed beslagen ten ijs te komen moet het team een afspiegeling zijn 
van en inzicht hebben in het dorp/wijk waar het team actief is. Wie wonen er in het 
werkgebied? Wat speelt zich af in dit gebied? Welke vraagstukken liggen er op tafel? Enz. 
Om  dit  inzichtelijk  te  maken  gaat  de  gemeente  Zuidplas  wijk/dorpanalyses  maken.  Zo’n  
wijkanalyse bestaat uit verschillende onderdelen: 

- Een cijfermatige analyse 
O.a. samenlevingsopbouw, verleende zorg, aanwezige voorzieningen enz. 

- Een leefwereld analyse 
 O.a. welke activiteiten vinden plaats, wie zijn sleutelfiguren 

- Een luister analyse 
O.a. hoe beleven en zien inwoners de wijk? Door de wijkanalyse samen met 
bewoners uit te voeren, komst het eigenaarschap ook bij de bewoners zelf te liggen 

 
Samenstelling 
Het sociaal team in Zuidplas wordt samengesteld uit drie componenten: 

- De generalist 
- De schakelfunctie 
- Ondersteuning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De generalist 
Op basis van de taken die bij het sociaal team belegd worden kiest de gemeente Zuidplas 
ervoor om generalisten in haar team te plaatsen. Iedere generalist dient over een aantal 
algemene competenties te beschikken. Op basis van ervaring opgedaan in de pilot Dorrestein 
is er een functieprofiel opgesteld waarin tien competenties zijn opgenomen (zie bijlage 1). 
Naast deze generalistische competenties heeft iedere generalist binnen het team een 
specialisatie (generalist naar de inwoner, specialist in het team). Welke specialisaties en 
hoeveel van iedere specialisatie nodig is in een sociaal team hangt af van de vraagstukken in 
het werkgebied van het team. De gemeente Zuidplas gebruikt de wijkanalyse om de 
uiteindelijke specialisaties te benoemen. Gezien de transities en nieuwe taken heeft de 
gemeente Zuidplas vooraf al wel drie specialisaties benoemd die aanwezig moeten zijn in het 
team, namelijk jeugd, GGZ en VG. 
 
De schakelfunctie 
Naast de generalist zijn in het sociaal team een aantal schakelfuncties opgenomen. Deze 
leden vormen een verbindende factor naar de andere spelers in het sociaal domein. In het 
sociaal team Zuidplas wordt gekozen om een samenlevingswerker de brug te laten vormen 
naar het veld van preventie en basisvoorzieningen. De samenlevingswerker heeft als 
hoofdtaak het slaan van bruggen naar de welzijnsorganisaties, de vele vrijwilligers en de 
buurtnetwerken. Deze mensen zullen immers steeds vaker een rol hebben in de uitvoer van 
het arrangement. 
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Een voorbeeld is het inzetten van vrijwilligers bij de waakvlambegeleiding. Sommige inwoners 
kunnen zelfstandig wonen/leven wanneer eens in de zoveel tijd iemand komt kijken of het 
allemaal goed gaat, bijvoorbeeld of de post nog opengemaakt wordt. Nu wordt dit vaak door 
een professionele begeleider gedaan. De gemeente Zuidplas ziet kans om deze vorm van 
begeleiding met behulp van vrijwilligers uit te voeren. De professional begeleid de vrijwilligers 
en de vrijwilligers begeleiden de inwoners (al dan niet in groep). De samenlevingswerker 
neemt de begeleiding van deze vrijwilligers op zich.  
 
Ook heeft de samenlevingswerker in het bijzonder en het sociaal team in zijn geheel als taak 
om de behoefte naar algemene voorzieningen te signaleren. Ten tweede is de 
wijkverpleegkundige een schakelfunctie in de sociale teams van Zuidplas. De 
wijkverpleegkundige is de brug tussen het team en het domein cure en care. Op basis van de 
wijkanalyses is het mogelijk dat er nog andere schakelfuncties opgenomen worden in het 
sociaal team. 
 
De ondersteuning 
Naast de sociaal team leden zijn een aantal andere functies nodig in het sociaal team.  

- Er is een coordinator voor het team nodig. De coordinator stuurt het team aan en 
heeft een rol wanneer er opschaling nodig is. 

- Er is een administratieve ondersteuning voor het team nodig. De administratieve 
ondersteuning vervult een rol in de registratie en documentatie. 

- Afhankelijk van de keus of het sociaal team een inloop organiseert is er een 
gastheer/vrouw nodig die de ontvangst op zich neemt. Deze rol kan door vrijwilligers 
worden uitgevoerd 

 
Algemeen 
Naast de beschrijving van de leden zijn er een aantal algemene uitgangspunten voor het 
sociaal team benoemd: 
- Uit onderzoek blijkt dat een goed werkend team uit maximaal acht deelnemers bestaat2 
- Om werkelijk van waarde te zijn moet een sociaal teamlid minimaal 24 uur/week in de 
wijk/het team werken. Alleen dan is het mogelijk contacten op te bouwen in de wijk, zichtbaar 
te zijn en zowel individuele als collectieve vragen, problemen en initiatieven aan te pakken. 
 
Geografie 
De gemeente Zuidplas bestaat uit vier dorpen. Hieronder is per dorp het aantal inwoners 
weergegeven.  
 
Dorp Inwoners 
Nieuwerkerk aan den IJssel 21.805 
Moordrecht 8.165 
Zevenhuizen inclusief oud verlaat 6.635 
Moerkapelle 3.920 
 
 
Op basis van de geografie en het aantal inwoners kiest de gemeente Zuidplas voor in ieder 
geval twee sociale teams. Verspreid over de volgende gebieden: 
In de gemeente Zuidplas wordt in ieder geval afstemming georganiseerd met: 

- Sociaal team Nieuwerkerk aan den IJssel 
- Sociaal team Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle 

 
 
 
 
 

                                                        
2 Uit meerjarig onderzoek van de Britse organisatiepsycholoog R. Meredith Belbin blijkt dat een groepsgrootte van 
zes tot acht deelnemers ideaal is. Tien of elf is vaak te groot, omdat teamleden meer hun eigen gang gaan en 
besluiten nemen vaak een stuk moeilijker is. Ook diversiteit is volgens Belbin een belangrijk uitgangspunt voor een 
goed functionerend team: mensen die elkaar zowel aanvullen als tegenwicht kunnen bieden. (bron: Samenwerken in 
de wijk: Actuele analyse van sociale wijkteams door Sociaal Werk in de Wijk) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwerkerk_aan_den_IJssel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moordrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenhuizen_(Zuidplas)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moerkapelle
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Werkwijze 
Bij de inrichting van een sociaal team hoort ook de werkwijze. Hoe gaat het sociaal team haar 
taken uitvoeren. 
 
Werkprocessen 
Het sociaal team is een nieuwe entiteit. Zoals bij iedere organisatie is het van belang om 
werkprocessen en afspraken te beschrijven. Voor het sociaal team in Zuidplas zijn deze 
werkwijzen nog niet beschreven. Voor de pilot Dorrestein zijn er wel leidraden ontwikkeld. 
Deze leidraden zijn toegevoegd in bijlage 2 en worden momenteel in de pilot uitgeprobeerd 
en op basis van de ervaring bijgewerkt. Wanneer de leidraden in de praktijk zijn getest 
kunnen ze dienen als basis voor de werkbeschrijvingen van de sociale teams.  
 
Methodieken 
Naast de beschrijving van werkwijzen moet een gezamenlijk referentiekader opgebouwd 
worden. Binnen het team wordt door de leden vanuit eenzelfde visie gewerkt. Daarnaast 
moeten er methodieken bepaald worden. De methodieken richten zich onder andere op de 
wijze hoe inwoners in hun eigen kracht gezet worden (bv sociale netwerk versteviging3) en op 
welke wijze de vraaganalyse plaatsvindt (bv de zelfredzaamheidmatrix). Wanneer 
methodieken zijn gekozen en de werkwijze is vastgesteld is het vervolgens van belang dat 
het sociaal team getraind en geschoold wordt in deze methodieken. Dit draagt tevens bij aan 
de teamvorming van het team. 

                                                        
3 Sociale Netwerk Versterking richt zich op het samenwerken met het sociale netwerk van een inwoner. Dit netwerk 
kan  bestaan  uit  familieleden,  vrienden,  buren,  collega’s  of  bijvoorbeeld  de  trainer  van  de  sportclub.  Het  doel  van  
Sociale Netwerk Versterking is dat de cliënt samen met zijn familie en sociaal netwerk een plan voor de toekomst 
maakt, waarmee antwoorden komen op zijn vragen. 
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4. Aansturing: het sociaal team van de gemeente Zuidplas 
Het sociaal team is erbij gebaat als de gemeente een duidelijke opdracht geeft, de 
noodzakelijke voorwaarden creëert en het proces en de resultaten monitort op basis waarvan 
de praktijk kan bijsturen. Voor de gemeente is het daarom van belang vooraf goed te 
bedenken welke rol zij wil met betrekking tot de sociale teams en of die rol tijdelijk of 
permanent is. In deze laatste paragraaf wordt dit vraagstuk aangepakt door de rol van de 
gemeente te beschrijven, de keuzes van organisatievormen en bekostiging de revue te laten 
passeren en randvoorwaarden te benoemen die een plaats moeten krijgen bij de verdere 
ontwikkeling van sociale teams. 
 
Rol van de gemeente 
De uitwerking van de transities is groot, de uitwerking van de transformatie groter. Er staat 
veel te gebeuren in gemeenten. De gemeente ontwikkelt een nieuwe structuur waarin 
vertrouwen moet zijn en heeft tegelijkertijd het lef om bestaande structuren niet alleen te 
verstevigen maar ook te versoberen en de daaruit voortvloeiende consequenties voor 
organisaties onder ogen te zien. Hierbij is een stevige regierol vanuit de gemeente belangrijk. 
De gemeente heeft verschillende opties om deze rol invulling te geven: 

1. De gemeente blijft op afstand, fungeert als opdrachtgever en regievoerder. De 
gemeente stuurt enkel op resultaten en effecten. 

2. De gemeente treedt  sturend op en is betrokken bij de uitvoering van het sociaal 
team. Bijvoorbeeld door zelf een sociaal team samen te stellen en de leden in dienst 
te nemen van de gemeente of door een coördinator aan te stellen voor het sociaal 
team. De gemeente participeert dan in het sociaal team. 

 
De gemeente Zuidplas is er van overtuigd dat sociale teams goed functioneren wanneer er 
ruimte wordt gecreëerd voor de eigen inbreng van professionals en het leerproces dat binnen 
een team plaatsvindt. In de toekomst wil de gemeente Zuidplas haar rol daarom invulling 
geven door als opdrachtgever en regievoerder op te treden. Dit past ook bij de ontwikkeling 
richting contractgemeente. Aan de vooravond van de transities zijn de ontwikkelingen echter 
groot net zo als de daarbij behorende verantwoordelijkheden. De gemeente Zuidplas ziet 
deze ontwikkeling daarom als een groeiproces. Dit betekent dat de gemeente sturend start en 
betrokken is bij de uitvoering om daarna telkens meer regelruimte te geven aan de sociale 
teams. 
 
Organisatievorm van het sociaal team 
Het sociaal team is een entiteit die in meerdere vormen gestalte kan krijgen. Hieronder 
enkele opties: 

- Het sociaal team in gemeente dienst 
- Het sociaal team als gemeenschappelijke regeling of overheidsstichting4 
- Het sociaal team als netwerkorganisatie 
- Het sociaal team gecontacteerd/gesubsidieerd bij een aanbieder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
4 De term overheidsstichting wordt gebruikt om een stichting aan te geven die (mede) op initiatief van een overheid 
wordt opgericht. Overheden maken veelvuldig gebruik van overheidsstichtingen om aan de overheid gelieerde 
werkzaamheden vorm te geven. De overheidsstichting is een ontwikkeling waarin meer publiek –private 
samenwerking kan plaatsvinden. Overheidsstichtingen kunnen daarnaast kwalificeren als bestuursorgaan in de zin 
van de Algemene wet bestuursrecht. 
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In onderstaand schema zijn van bovenstaande opties de voor- en nadelen in beeld gebracht. 

 
 
De gemeente Zuidplas maakt ook in organisatievorm een onderscheid in de stip op de 
horizon en de aanloop daar naar toe. Passend bij de hierboven geschetste rol van de 
gemeente ziet de gemeente Zuidplas in de toekomst het sociaal team als een losstaande 
juridische entiteit van de gemeente. De gemeente heeft dan de rol van opdrachtgever en 
contracteert een aanbieder voor het sociaal team.  In de weg daar naar toe wordt gekozen 
voor een vorm waar de gemeente meer sturing kan geven, namelijk sociaal team in 
gemeentelijke dienst of de overheidsstichting. * 
 
*Bovenstaand advies is gebaseerd op een eerste verkenning en kan dienen als vertrekpunt 
voor een verdere analyse, bijvoorbeeld een verdere doorrekening. Op basis van de 
uitkomsten van deze analyse kan pas een daadwerkelijke keuze gemaakt worden voor de 
best passende entiteit. 
 
Bekostiging 
Een juiste keuze voor bekostiging van sociale teams zorgt ervoor dat prikkels de juiste kant 
op staan en de sturing door de gemeente wordt ondersteund. De ideale bekostigingsstructuur 
is er alleen niet. En ook hier geldt dat er verschillende opties zijn. In Sociale wijkteams in 
ontwikkeling Inrichting aansturing en bekostiging worden vier bekostigingsvormen 
onderscheiden: 

1. Bekostigen van (beschikbaarheids)functie 
2. Bekostigen van productie 
3. Bekostigen van resultaat voor de populatie (populatiebekostiging) 
4. Bekostigen van resultaat per cliënt. 

 
In deze vormen wordt op twee manieren onderscheid gemaakt, namelijk: 

1. Betaal je voor aanbod of resultaat 
2. Betaal je op basis van populatie of caseload (wat bepaalt het volume) 

 
Dit resulteert in onderstaand keuzemodel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeente dienst

•Aansturing ++
•Beheersbaarheid 

risico's +
•Wettelijk mogelijk mbt 

toegang +
•Past bij huidig kennis 

en kunde -
•Organisateibelang +
•Flexibel --
•Resultaatgericht -

Gemeenschappelijke 
regeling/overheidsstichting

•Aansturing +
•Beheersbaarheid risico's +
•Wettelijk mogelijk mbt 

toegang +
•Past bij huidig kennis en 

kunde -
•Organisateibelang +
•Flexibel -
•Resultaatgericht --

Netwerkorganisatie
•Aansturing --
•Beheersbaarheid risico's --
•Wettelijk mogelijk mbt 

toegang -
•Past bij huidig kennis en 

kunde +
•Organisateibelang --
•Flexibel +
•Resultaatgericht -

Contract aanbieder
•Aansturing -
•Beheersbaarheid 

risico's -
•Wettelijk mogelijk 

mbt toegang -
•Past bij huidig kennis 

en kunde ++
•Organisateibelang -
•Flexibel ++
•Resultaatgericht ++
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Iedere bekostigingsvorm kent verschillende voor- en nadelen en mogelijkheden om de 
nadelen te verminderen. In bijlage 3 is een overzicht per bekostigingsvorm opgenomen. 
 
De gemeente Zuidplas ziet toekomst in populatiebekostiging. Echter ook hier is sprake van 
een groeiproces. Voor de korte termijn kan op dit moment nog geen bekostigingsvorm 
worden bepaald. De keuzes over de organisatievorm, de daadwerkelijke invulling van de 
sociale teams en de sturing vanuit de gemeente moeten eerst verder uitgewerkt zijn alvorens 
er een financieringsystematiek gekozen kan worden. 
 
In de volgende fase dient een financiële doorrekening gemaakt te worden van de kosten van 
een sociaal team. De dekking voor de sociale teams zal gevonden moeten worden in de 
middelen die naar de gemeente overkomen met de transities en in een herschikking van 
bestaande middelen in het sociaal domein. 
 
Fasering 
In het position paper is de horizonstip beschreven als het gaat om sociale teams. De weg er 
naar toe kan in verschillende fases worden uitgerold en is een groeiproces. Ook zijn er in dit 
paper op onderdelen verschillende opties beschreven. In de uitrol/implementatie is het 
mogelijk om verschillende opties in verschillende fases te kiezen om op die manier naar de 
horizonstip toe te groeien.  
 
Randvoorwaarden 
Verschillende randvoorwaarden hebben een nadere uitwerking nodig. Hieronder volgen er 
een aantal zonder uitputtend te zijn. 
 
Tijd 
Een sociaal team heeft twee tot vier jaar nodig om goed op elkaar ingespeeld te raken en het 
vertrouwen te winnen van inwoners. 
 
Monitoring 
Succesvol sturen vraagt om meetbare resultaten. Hier ligt de basis van de verandering die 
gemeenten kunnen realiseren ten opzichte van de oude systemen. De focus op resultaat sluit 
ook mooi aan bij het gedachtegoed van de Wmo. Echter het meten van resultaten is nog 
maar beperkt ontwikkeld. Daar ligt voor gemeenten een cruciaal ontwikkelpunt in de komende 
jaren. 
 
Informatievoorziening 
Ter ondersteuning van de werkwijze is een goede informatievoorziening een randvoorwaarde 
voor een goed werkend sociaal team. 
 
Privacy 
Een sociaal team wisselt persoonsgegevens uit met elkaar. De privacy van inwoners en de 
voorwaarden waaronder dit gebeurt dient goed geregeld te zijn. 
 
Wet en regelgeving 
Er moet een toets plaatsvinden of de opzet van het sociaal team voldoet aan wet- en 
regelgeving.  
 
Gezicht in de wijk en een goede backoffice 
Het sociaal team is laagdrempelig toegankelijk. Dit betekent dat ze, op welke manier ook, 
gefaciliteerd moet worden dat het team in de wijk aanwezig kan zijn. Op deze wijze is het 
sociaal team direct toegankelijk voor inwoners. Daarnaast zal een deel van de inwoners via 
de aanbieders van preventie en basisvoorzieningen bij het sociaal team terecht komen. 
Tegelijkertijd is een goede backoffice van belang voor het werken als team en het uitvoeren 
van de werkwijze. 
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Bijlage 1 Algemene competenties van de generalist 
 
Het sociaalteamlid is een pionier die het leuk vindt om te ontdekken en te ontwikkelen 
 
10 algemene competenties 

1. Is zichtbaar aanwezig in de buurt en legt contacten; 
- Een wijkteamlid is toegankelijk als persoon 
- Een wijkteamlid is daadkrachtig en heeft een ondernemende instelling 
- Een wijkteamlid werkt outreachend 

 
2. Verheldert vragen en behoeften; 

- Is bij de aanmelding in staat een juiste inschatting te maken van de vraag 
- Is in staat hoofdzaak en bijzaak van elkaar te onderscheiden 
- Het wijkteamlid is een coach voor haar cliënten 
- Is in staat een ondersteuningsplan op te stellen 

 
3. Verbindt gezamenlijke en individuele aanpak; 

- Is in staat in grote lijnen te denken en kaders te stellen 
- Legt uit wat hij/zij doet en waarom 

 
4. Stuurt aan op betrokkenheid en participatie; 

- Het wijkteamlid heeft een brede interesse in sociale vraagstukken 
- Het wijkteamlid heeft een breed arsenaal aan kennis 
- Het wijkteamlid kent de wijk 

 
5. Werkt samen en versterkt netwerken; 

- -Kan verbinden en samenwerken 
- Is in staat de coördinatie uit te voeren 
- Verwijst door wanneer dit nodig is maar houdt de cliënt altijd in het vizier 
- Is in staat professionals onderling te verbinden 

 
6. Benut professionele ruimte en is ondernemend; 

- Het wijkteamlid is veelzijdig 
- Een wijkteamlid ziet kansen en weet ze te benutten 

 
7. Beweegt zich in uiteenlopende systemen; 

- Het wijkteamlid is van vele markten thuis; 
- Vindt aansluiting bij de verschillende doelgroepen 

 
8. Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen; 

- Kan buiten de eigen kaders denken 
- Heeft een helikopterview 

 
9. Versterkt eigen kracht en zelfregie 

- Doet aan empowerment 
- Past zijn ondersteuningsrol aan op de mogelijkheden van de inwoner 

 
 

10. Stimuleert verantwoordelijk gedrag 
- Vervult de regisseursrol 
- Afspraak is afspraak is een vanzelfsprekendheid 

 
Algemeen 

- HBO-functie (werk en denkniveau) 
- Minimaal 3 jaar ervaring in de ondersteuning/begeleiding van cliënten 
- Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken 
- Beschikt over kennis van de sociale kaart 
- Beschikt over kennis aangaande regelgeving en werkwijzen 
- Heeft kennis over de methodieken waarmee gewerkt wordt 
- Is in staat te rapporteren 
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Aanmelding

Meervoudig 
vraagstuk

Enkelvoudig 
vraagstuk

Afsluiten en 
CTO 

Korte 
actie/door-
verwijzen

Afsluiten en 
CTO

Check of 
doorverwijzing 
en/of actie is 

gelukt

Gesprek inplannen

24 uur

5 werkdagen

Zorgleefplan
gereed

SNS 
bijeenkomst 3 weken

Onderzoek/af-
stemming 

Het arrangement  tot stand brengen 3 weken

Doorverwijzen
/warme

overdracht

Uitvoering
geven aan 

het 
arrangement

Regie voeren 
op het 

arrangement

Afsluiten en CTO 

1 jaar

Bijlage 2 Leidraden werkwijze wijkteam Dorrestein 
Bij de cliëntondersteuning zijn verschillende processtappen te onderscheiden, namelijk de 
aanmelding, het ondersteuningsplan, het arrangement en de regie. Voor ieder van deze 
processtappen is een leidraad ontwikkeld. Op de volgende vragen is een antwoord gezocht: 

1. Wat gaan we doen? (doelstelling) 
2. Hoe doen we dat? (werkwijze) 
3. Welk tijdspad hanteren we (doorlooptijden) 
4. Wie voert het uit (verantwoordelijkheid) 

Op basis van de ontwikkelde leidraden is in onderstaand diagram de werkwijze en daarbij 
behorende doorlooptijden schematisch weergegeven.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Aanmeldingsleidraad 
De aanmelding/het eerste contact kan op twee manieren plaatsvinden, één de burger meldt 
zich zelf met een vraag, twee een verwijzer/signaleerder meldt zich bij het wijkteam met een 
vraag over een inwoner. Het melden bij het wijkteam is mogelijk via telefoon, email en in de 
inloop. Voor beide wijzen geldt een andere werkwijze  
De burger meldt zich met een vraag: 
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1. Wat gaan we doen? (doelstelling) 
- Bij het eerste contact zorgen we dat de deur wordt opengezet, alles mag 

gevraagd worden. 
- De eerste screening vindt plaats, wat is er aan de hand? 
- Iemand zich gehoord laten voelen, laat iemand zijn verhaal doen. 

2. Hoe doen we dat? (werkwijze) 
- Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn? 
- Iemand doet zijn verhaal (kap niet te snel af) 
- Doorvragen, stel verduidelijkende vragen, stel open vragen. 
- Inventariseer wat diegene al gedaan heeft om een antwoord te krijgen op zijn 

vraag. Welke acties zijn er al uitgezet en bij wie? 
- Vat samen wat iemand heeft verteld en verifieer of jouw samenvatting klopt. 
- Hierna zijn er drie opties mogelijk: 

1. De vraag kan gelijk beantwoord worden, geen verdere actie. 
2.a De cliënt heeft een actie. Na afloop van de termijn van de actie 

(vooraf samen te bepalen) wordt de inwoner teruggebeld om te 
vragen of het gelukt is. (Denk aan het noteren van 
contactgegevens) 

2.b Het wijkteamlid heeft een actie. Wanneer het antwoord gereed is 
wordt contact opgenomen met de inwoner. Over de termijn van 
contact wordt aan de voorkant met de cliënt een afspraak 
gemaakt. (Denk aan het noteren van contactgegevens) 

3. De vraag vraagt om een verdere analyse, want dat is een sterke 
behoefte van de burger om wie het gaat, want de inschatting is 
dat de mate van zelfredzaamheid van deze burger en diens 
directe netwerk gering is, want de inschatting is dat de aard, 
complexiteit en urgentie van problematiek om een uitgebreid 
analyse vraagt. Is dit het geval dan wordt er een gesprek 
ingepland. 

- Indien er voor het beantwoorden van de vraag uitwisseling van gegevens met 
derden nodig zijn dan wordt het toestemmingsformulier ingevuld. 

- De inwoner voor wie een afspraak voor een gesprek wordt gemaakt wordt 
uitgenodigd om iemand uit de naaste omgeving mee te nemen voor het gesprek 
indien dit gewenst is. 

- Afronding van het gesprek. Vat de gemaakte afspraken samen. En vraag of er 
nog andere zaken zijn die de inwoner wil bespreken. 

3. Welk tijdspad hanteren we (doorlooptijden) 
- Iemand met een vraag heeft binnen 1 dag contact. Dit geldt zowel voor vragen 

die telefonisch, per email als face to face binnenkomen. 
- Indien er een actie wordt afgesproken naar aanleiding van een vraag dan wordt 

in overleg een termijn bepaald. 
4. Wie voert het uit? 

- Voorlopig verzorgen de wijkteamleden de aanmelding. In de toekomst kan er 
overgeschakeld worden op een inloopmedewerker of vrijwilligers die de fysieke 
inloop bemannen. De inloopmedewerker/vrijwilligers moeten dan wel een 
achterwacht van een van de wijkteamleden tot hun beschikking hebben. 

Een verwijzer/signaleerder of een inwoner die zich zorgen maakt over iemand anders meldt 
zich met een vraag 

1. Wat gaan we doen? (doelstelling) 
- Zo snel mogelijk in contact komen met degene waarover het gaat. 
- De zorg/vraag van de verwijzer/signaleerder serieus nemen. 

2. Hoe doen we dat? (procedure) 
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- Goedemiddag, wat is er aan de hand? (houdt dit zo kernachtig als mogelijk) 
- Vat samen wat iemand heeft verteld en verifieer of jouw samenvatting klopt. 
- Spreek met de verwijzer af hoe en wanneer er het beste contact opgenomen kan 

worden met de inwoner waar het om gaat. De inwoner om wie het gaat moet in 
ieder geval weten dat er contact gezocht gaat worden door een wijkteamlid. 

- Noteer de gegevens hoe de inwoner waar het om gaat te bereiken is. 
- Afronding van het gesprek. Vat de gemaakte afspraken samen. En vraag of er 

nog andere zaken zijn die de verwijzer wil bespreken. 
3. Welk tijdspad hanteren we (doorlooptijden) 

- Binnen 1 dag is er contact gelegd met de verwijzer. 
- Met de verwijzer wordt een tijdstip afgesproken waarop de inwoner benaderd 

wordt. 
4. Wie voert het uit? 

- Het wijkteamlid staat de verwijzer/signaleerder te woord. 

Ondersteuningsplanleidraad 
Na de aanmelding volgt indien de vraag nog niet beantwoord is een gesprek met een van de 
wijkteamleden. In het gesprek worden de vraagstukken met de cliënt geïnventariseerd en 
besproken. Waarop vervolgens mogelijke oplossingsrichtingen worden gezocht. De aanpak is 
als volgt. 
 

1. Wat gaan we doen? (doelstelling) 
- Inventariseren van het netwerk 
- Inventariseren van de vragen 
- Mogelijke oplossingen zoeken 
- Opstellen van het ondersteuningsplan  

2. Hoe doen we dat? (procedure) 
- Het gesprek vindt bij voorkeur bij de cliënt thuis plaats. Dan kan ook de 

observatie in de eigen leefomgeving een informatiebron zijn voor het gesprek. En 
in veel gevallen voelt de cliënt zich het meeste thuis in zijn eigen leefomgeving. 

- Stel jezelf voor, en leg uit wat er in het gesprek aan de orde zal komen en geef 
aan dat alle vragen die er zijn gesteld mogen worden. 

- Gesprek inleiden door te vertellen welke informatie uit de aanmelding bekend is 
en te vragen: Wat is er aan de hand? Kunt u vertellen hoe ik u kan helpen? 

- Doorvragen aan de hand van vragen als, hoe ging het tot nu toe, wat is er 
veranderd?  

- Inventariseren van de vraagstukken aan de hand van de ZRM matrix. Zie het 
ondersteuningsplan voor voorbeeldvragen per onderdeel. 

- Samenvatten en verifiëren of je het goed hebt begrepen? 
- In kaart brengen van het netwerk. Wie zijn belangrijk voor de cliënt? Zijn er 

mantelzorgers? Vrijwilligers actief voor de cliënt/gezin? Welke eerdere 
hulpverlening is er geweest? Hoe ging dit? 

- Samenvatten en verifiëren of je het goed hebt begrepen? 
- In kaart brengen van mogelijke oplossingsmogelijkheden. Welke gewenste 

situatie zou u over 6 maanden bereikt willen hebben? Welke acties zou u kunnen 
ondernemen om dit te bereiken? Wat gebeurt er als er niets veranderd? 

- Samenvatten en verifiëren of je het goed hebt begrepen? 
- Afspraken maken met elkaar over het vervolg. Deze afspraken kunnen meerdere 

doelen dienen: 
o Er is verdere analyse van de vraagstukken en inbreng van andere 

partijen nodig voor het zoeken naar mogelijke oplossingen. Gezamenlijk 
met de inwoner en de betrokkenen bij de cliënt wordt een bijeenkomst 
georganiseerd om het ondersteuningsplan verder op te stellen. (hierbij 
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wordt gebruik gemaakt van SNS). De uitkomst van deze bijeenkomst 
wordt in het ondersteuningsplan opgenomen en wanneer hij compleet is 
kan hij ondertekend worden. 

o Er is verder onderzoek nodig voordat het arrangement kan worden 
uitgevoerd. Het wijkteamlid moet dingen opzoeken, wil de casus in een 
casuïstiekoverleg bespreken of één op één met hulpverleners die 
betrokken zijn bij het gezin. De acties die het wijkteamlid gaat uitvoeren 
worden afgesproken en de termijn waarop hierover wordt teruggekoppeld 
worden opgenomen in het ondersteuningsplan. Er wordt een tweede 
contactmoment afgesproken zodat de resultaten van de acties alsnog 
opgenomen kunnen worden in het ondersteuningsplan, waarna hij 
ondertekend kan worden. 

o Het ondersteuningsplan is compleet en wordt ondertekend. De cliënt 
gaat zijn arrangement regelen (zie volgende leidraad). 

- Afronding van het gesprek. Vat de gemaakte afspraken samen. En vraag of er 
nog andere zaken zijn die de inwoner wil bespreken. 

3. Welk tijdspad hanteren we (doorlooptijden) 
- Binnen 5 werkdagen vindt het eerste gesprek plaats 
- Binnen 3 weken dient het ondersteuningsplan gereed te zijn. Wanneer dit niet 

mogelijk is, kan in overleg met de indicatieverstrekker een week uitstel worden 
overeengekomen. 

4. Wie voert het uit? 
- Het gesprek wordt door een wijkteamlid gevoerd. 
- Het wijkteamlid dat de meeste expertise in huis heeft met betrekking tot het 

dominante vraagstuk zal in principe het eerste gesprek met de cliënt voeren. 

Arrangementsleidraad 
Nadat het ondersteuningsplan is gemaakt, volgt de uitvoering van het arrangement. Het 
arrangement is maatwerk en dus per cliënt verschillend. Het arrangement kan bestaan uit alle 
lagen van de piramide of een selectie daarvan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wat gaan we doen? (doelstelling) 
- De ondersteuning die in het ondersteuningsplan is opgenomen realiseren. 

2. Hoe doen we dat? (werkwijze) 
- Bij het arrangement zijn er drie taken die het wijkteam kan uitvoeren, te weten: 
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o Cliënt doorverwijzen naar de juiste partijen die het arrangement 
uitvoeren, indien nodig door een warme overdracht. 

o Ondersteuning waar het wijkteam de uitvoering op zich neemt uitvoeren. 
Het gaat dan om cliëntondersteuning, kortdurende begeleiding en/of 
waakvlambegeleiding. 

o Regie voeren op de totstandkoming van het arrangement (zie laatste 
leidraad) 

3. Welk tijdspad hanteren we (doorlooptijden) 
- Wanneer er kortdurende begeleiding wordt uitgevoerd mag dit bestaan uit 5 tot 

10 keer begeleiden. 
- Binnen drie weken dient de indicatie voor een maatwerkvoorziening Wmo gesteld 

te zijn. 
- De cliëntondersteuning en waakvlambegeleiding moeten binnen een jaar 

uitgevoerd zijn. 
4. Wie voert het uit? 

- De  cliënt  regelt  zelf  zijn  ondersteuning  tenzij…  Indien  dit  niet  mogelijk  is  
ondersteunt het wijkteamlid. Of wanneer ook dat niet mogelijk is dan neemt het 
wijkteamlid de realisatie op zich. 

- Wijkteamleden voeren de cliëntondersteuning , kortdurende begeleiding (5 tot 10 
trajecten) en waakvlambegeleiding uit. 

1gezin1plan1regisseur leidraad 
Binnen het wijkteam is één gezin/één plan/één regisseur het uitgangspunt. De regisseursrol 
start gelijk bij de aanmelding en blijft daarna gedurende het hele proces actueel. De aanpak 
is als volgt: 

1. Wat gaan we doen? (doelstelling) 
- Bewaken van de uitvoering van het ondersteuningsplan 
- Het aanspreekpunt zijn voor de cliënt 
- Initiatiefnemer om de ondersteuning op elkaar af te stemmen 
- Bewaakt de resultaten die behaald moeten worden 
- Afsluiten en evalueren van de ondersteuning 

2. Hoe doen we dat? (werkwijze) 
- De regisseur maakt afspraken met de cliënt en spreekt de verantwoordelijkheid 

van de cliënt hierin aan. 
- De regisseur zorgt dat het plan wordt uitgevoerd door parijen te laten 

samenwerken 
- Wanneer er stagnaties in de uitvoering plaatsvinden wordt het voortouw 

genomen 
- Zorgt dat nieuwe vragen worden doorgeleid 
- Evalueert het plan met de cliënt, voert wijzigingen door en stemt die af met de 

betrokkenen van het plan.  
3. Welk tijdspad hanteren we (doorlooptijden) 

- Aan de voorkant worden de evaluatietermijnen vastgesteld 
- De regisseur neemt binnen drie werkdagen contact op met de cliënt wanneer er 

vragen zijn van de cliënt. 
- Het regisseursschap mag niet langer duren dan één jaar.  

4. Wie voert het uit? 
- Het wijkteamlid dat het eerste gesprek voert met de cliënt wordt in principe 
vervolgens ook de regisseur tenzij uit het gesprek blijkt dat een ander 
wijkteamlid beter deze rol op zich kan nemen. 
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Bijlage 3 Beschrijving van de bekostigingsvormen 
Bron: Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting aansturing en bekostiging 

Bekostigen van (beschikbaarheids)functie 
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Bekostigen van productie 
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Bekostigen van resultaat voor de populatie (populatiebekostiging) 
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Bekostigen van resultaat per cliënt 
 

 


