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Samenvatting

Met de Buurtteams Krachtig kiest de gemeente Utrecht voor een aanbod van laagdrempelige, genera-
listische hulp aan mensen in een kwetsbare positie. Dit gebeurt met de inzet van cliënten zelf en hun 
omgeving, met als beoogd resultaat meer participatie en het voorkomen van verder afglijden. Ook 
bieden de Buurtteams de begeleiding zoveel mogelijk collectief aan, gekoppeld aan netwerken in de 
buurt. De gemeente Utrecht wil met deze aanpak goede, liefst betere hulp leveren voor minder geld. 
We concluderen dat dit mogelijk is.

We baseren deze conclusie op de tussenevaluatie van de Buurtteams, op beschikbare cijfers over 
de verbetering van de zelfredzaamheid van cliënten en op een uitgebreide analyse van tien cases. De 
cases representeren de aard van het werk van de teams. De Buurtteams Krachtig hebben te maken 
met een heel palet aan cliënten en werken zonder gestandaardiseerd aanbod. Effecten van de inzet 
van	medewerkers	van	het	Buurtteam	zijn	daarmee	op	casusniveau	te	vinden.	De	fi	nanciële	analyse	
reconstrueert	de	relevante	mechanismen	die	zorgen	voor	de	effectiviteit	en	de	effi	ciency	van	de	
aanpak. 

In de tien onderzochte cases leidde de aanpak door de Buurtteams minimaal tot hetzelfde kwalita-
tieve	resultaat	voor	de	cliënten	als	een	klassieke	aanpak	(zie	fi	guur).
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In de tien onderzochte cases levert de aanpak met Buurtteams een besparing op van 12 tot 26 procent 
vergeleken met een klassieke aanpak. In absolute termen gaat het om bedragen van circa €7.000 tot 
€32.000. Deze besparing betreft het geheel aan hulpverlening en andere professionele inzet, en niet 
alleen de gemeentelijke inzet. Op de kortere termijn ligt deze besparing aan de onderkant van de 
genoemde bandbreedte. Wanneer we dit doortrekken naar het komende jaar kan de besparing oplopen 
tot de bovenkant van de bandbreedte.

Een doorberekening van de tien cases laat zien dat tegenover de investering van de gemeente in de 
Buurtteams een besparing voor de gemeente staat in de orde van grootte van 10 procent. Dit betekent 
dat	voor	de	tien	cases	de	totale	kosten	uit	de	huidige	en	toekomstige	gemeentelijke	financieringsbron-
nen	(Wmo,	W&I,	AWBZ	en	Jeugdzorg)	bij	de	aanpak	met	Buurtteams	circa	10	procent	lager	liggen	dan	
in de referentiesituatie.

De integrale manier van werken van de Buurtteams is essentieel om extra kwaliteit te leveren 
tegen minder kosten. Effectiviteit ontstaat door de combinatie met het gebruik van eigen kracht en 
het eigen netwerk, en door snel en proactief te werken zonder indicatie. De elementen tezamen 
leiden tot eerder en meer vertrouwen van cliënten, méér kwaliteit voor cliënten, minder en goedko-
pere hulpverlening en lagere transactiekosten. 

Inhoudelijk zijn er nog mogelijkheden om de participatie van cliënten meer te bevorderen. Ook is 
het nodig aan te geven waar de inhoudelijke grenzen van het Buurtteam Krachtig liggen. Uit de analy-
ses blijkt dat specialistische hulp niet zal verdwijnen en een tijdige inzet hiervan belangrijk is. Het 
verdient	aanbeveling	te	gaan	praten	met	de	partijen	die,	naast	de	gemeente,	financieel	het	meest	
gebaat zijn bij de aanpak van de Buurtteams Krachtig.

De analyse geeft aan dat er potentie ligt in de aanpak met de Buurtteams Krachtig om goedkopere 
en betere hulp te verlenen. De werkzame bestanddelen vragen om optimalisatie, en tegelijkertijd 
dient er aandacht te zijn voor beheersing van de kostenverhogende factoren. In het rapport werken we 
dit in hoofdlijnen uit.
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Met de Buurtteams Krachtig kiest de gemeente Utrecht voor een aanbod van 
laagdrempelige, generalistische hulp aan mensen in een kwetsbare positie. 
Dit gebeurt met de inzet van cliënten zelf en hun omgeving, met als beoogd
resultaat meer participatie en het verhinderen van verder afglijden. 
De analyse geeft aan dat de aanpak met de Buurtteams Krachtig mogelijkheden 
biedt om goedkopere en betere hulp te verlenen. De integrale manier van
werken van de Buurtteams is essentieel om extra kwaliteit te leveren tegen
minder kosten. 
Daarnaast leiden het gebruik van eigen kracht en het eigen netwerk, en het snel 
en proactief werken tot effectiviteit. Deze werkzame bestanddelen vragen om
optimalisatie, en tegelijkertijd dient er aandacht te zijn voor het beheersen van
kostenverhogende factoren.   

 


