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1.2 Vraagstelling
Het doel dat de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer met de evaluatie willen bereiken is 
inzicht verkrijgen in de werkwijze van de sociale teams in de periode tussen 1 augustus 
2015 en 1 mei 2016, en deze vergelijken met de situatie voor de start van de sociale 
teams. Het gaat daarbij om de behaalde resultaten en de mogelijke maatschappelijke 
effecten van deze werkwijze. Een ander doel van de evaluatie is te komen tot bouw-
stenen voor criteria om in de toekomst de effecten van de werkwijze van de sociale 
teams te kunnen meten.

De onderstaande onderzoeksvragen zijn in de evaluatie onderzocht: 

Bij de eerste vraag gaat het in het bijzonder om de resultaten en effecten die het team 
realiseert. Van belang daarbij zijn ook: 

• Het voorkomen van zwaardere problematiek en (daarmee) duurdere zorg.

• Op– en afschaling: hoe vaak gebeurt dat en in welke gevallen?

• Daadwerkelijke benutting van de eigen kracht van cliënten en hun netwerk.

• Oordelen van cliënten over de effectiviteit van de ondersteuning.

1 Inleiding

1.1 Achtergrond

Als gevolg van de decentralisaties hebben gemeenten nieuwe taken gekregen op het 
gebied van zorg- en hulpverlening. Om deze taken op te pakken hebben de gemeenten 
Aalsmeer en Amstelveen gezamenlijk sociale teams opgericht. Deze teams richten zich 
op multiprobleemgezinnen en hebben als doelstelling om snel, effectief en in een vroeg 
stadium te helpen, zodat de ondersteunde cliënten weer zelfredzaam worden of zelfred-
zaam blijven. De leden van het sociaal team zijn casusregisseur. Zij begeleiden het huis-
houden, adviseren en voeren regie over de inzet van zorg- en hulptrajecten. Uitgangs-
punten in de werkwijze zijn:

• Het bieden van maatwerk.

• In de nabije omgeving van cliënten.

• Met zelfregie voor cliënten.

• En op basis van wederkerigheid. 

Daarnaast verzorgen de sociale teams de toegang tot de specialistische zorg voor de 
cliënten die bij hen worden aangemeld. De teams zetten verder in op preventie en vroeg-
signalering door aanwezig te zijn op wijkspreekuren en door samen te werken met part-
ners in de wijk. 

De teams zijn nu ruim anderhalf jaar actief in de huidige vorm en met de huidige werk-
wijze. Om inzicht te krijgen in de mate waarin de teams volgens de gestelde uitgangs-
punten werken en de gestelde doelstellingen halen, hebben de gemeenten voorliggende 
evaluatie laten uitvoeren. 

1.  In welke mate realiseren de sociale teams hun doelstelling (het snel, 
effectief en in een vroeg stadium helpen van cliënten, met versterking/
behoud van hun zelfredzaamheid)?

2.  In welke mate slagen zij erin te werken volgens de geformuleerde 
uitgangspun-ten (maatwerk, nabijheid, zelfregie en wederkerigheid, 
bijdrage aan preventie en vroegsignalering)?
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3. Een digitale enquête onder professionals die werkzaam zijn bij samenwerkings-
partners (respons 125 van 249 personen). De enquête is uitgezet bij externe 
samenwerkingspartners van de sociale teams. Het gaat om professionals van 
basisvoorzieningen, zoals welzijnsvoorzieningen en instellingen die specialisti-
sche zorg bieden, en om professionals van instellingen in de veiligheidskolom. 
Ook is de enquête uitgezet bij medewerkers van de gemeente werkzaam bij het 
sociaal loket en de verschillende vakafdelingen (onder meer W&I en Jeugd-
zorg). In de bijlage is een overzicht van de benaderde partijen opgenomen.

4. Gestructureerde kwalitatieve interviews met een selectie van twintig cliënten 
van de sociale teams. Bij de selectie van de cliënten is gestreefd naar een zo breed 
mogelijk beeld van de praktijk van de sociale teams (in termen van samen-
stelling van huishoudens, type problematiek en geografische spreiding in de 
gemeenten).

5. Drie focusgroepen waarin de uitkomsten van de enquêtes en de interviews 
centraal stonden om deze beter te kunnen duiden en verdiepen: een bijeen-
komst met medewerkers en de teamleiders van de sociale teams (vijf personen) 
en twee bijeenkomsten met samenwerkingspartners (in totaal twaalf personen).

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 geven we een beschrijving van de sociale teams, waarbij we op hoofd-
lijnen ingaan op doelstellingen, inrichting, samenstelling en werkwijze van de teams. 
Vervolgens behandelen we in hoofdstuk 3 de wijze waarop de teams in de praktijk 
opereren. In dit hoofdstuk geven we antwoord op onderzoeksvraag 2: in welke mate 
slagen zij erin te werken volgens de geformuleerde uitgangspunten? In hoofdstuk 4 gaan 
we in op de door de sociale teams gerealiseerde resultaten. We geven hier antwoord 
op onderzoeksvraag 1: in welke mate realiseren de sociale teams hun doelstelling? We 
sluiten de rapportage in hoofdstuk 5 af met conclusies en aanbevelingen, inclusief een 
voorstel op hoofdlijnen voor te hanteren criteria voor toekomstige metingen van de 
resultaten van de sociale teams.

De tweede vraag richt zich op de werkwijze van de sociale teams, inclusief de voor-
waarden waarbinnen zij functioneren:

• De aandacht voor wijkgericht werken.

• Integrale en effectieve regievoering.

• Het in de ondersteuning inzetten op de eigen kracht van cliënten en hun netwerk 
en het realiseren van zelfregie.

• De toerusting van de teams.

Het doel van de evaluatie is vooral om zicht te krijgen op de vooruitgang die met de 
aanpak van sociale teams wordt geboekt en om hiervan te leren. Dit leereffect is vooral 
ook van belang omdat de teams zich bevinden in een proces van continue dooront-
wikkeling van hun werkwijze: intern, met cliënten en met samenwerkingspartners. De 
evaluatie geeft een beeld van de stand van zaken medio 2016 en biedt leerpunten voor 
deze doorontwikkeling. 

1.3 Onderzoeksaanpak
De evaluatie heeft het karakter van een kwalitatieve verkenning. We benaderden de 
praktijk van de sociale teams vanuit drie perspectieven:

• Vanuit de ervaringen van professionals van de sociale teams.

• Vanuit de ervaringen van professionals van samenwerkingspartners van sociale 
teams. 

• Vanuit de ervaringen van cliënten. 

In het kader van de evaluatie hebben we de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd:

1. Een groepsinterview met teamcoördinatoren en beleidsambtenaren van de 
gemeenten.

2. Een digitale enquête onder de professionals van de sociale teams (respons 19 
van de 21 teamleden).
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sociale participatie, inkomen, dagbesteding, mentale gezondheid en het sociaal netwerk 
(Dashboard Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, 2016). 

Deze doelgroep bestaat onder andere uit risicogezinnen met problematieken op het 
gebied van GGZ en LVB, huishoudens die overlast veroorzaken voor hun omgeving en 
huishoudens met een hoog risico op een sociaal isolement. Gezinnen in de doelgroep 
voldoen veelal aan de volgende kenmerken:

• Het ervaren van opeenstapeling van problemen op meerdere leefgebieden.

• Leven onder, op of rond de armoedegrens.

• De weg naar de loketten niet kennen.

• Niet of beperkt zelfredzaam zijn.

• Niet of niet langer de regie (kunnen) voeren over het eigen leven.

• Draaglast overstijgt draagkracht.

Het sociaal team heeft als doel om cliënten zo snel en efficiënt mogelijk te helpen in zo 
een vroeg mogelijk stadium, zodat de cliënt weer zelfredzaam wordt of dat de zelfred-
zaamheid van de cliënt op niveau blijft en dat escalatie wordt voorkomen (Inrichtings-
plan, 2015). De assumptie is dat oplossingen op deze manier duurzamer worden, omdat 
ze vanuit de eigen initiatief van de cliënt komen (Opdrachtformulering, 2016). 

Daarnaast zijn andere leidende uitganspunten voor de werkwijze van het sociaal team: 

• De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer willen dat iedereen meedoet in de 
samenleving.

• De sociale teams werken vanuit een integrale benadering, waardoor problemen 
van burgers tijdig gesignaleerd en meteen aangepakt worden.

2 De opzet van de sociale teams 

2.1 Inleiding
Door de decentralisaties hebben gemeenten vanaf januari 2015 meer taken en verant-
woordelijkheden gekregen. Om op deze veranderingen in te spelen, zijn de gemeenten 
Amstelveen en Aalsmeer in november 2013 gestart met een pilot met drie sociale 
teams (twee in Amstelveen en één in Aalsmeer). Deze sociale teams werden door beide 
gemeenten gezien als een belangrijk instrument om de nieuwe taken en verantwoor-
delijkheden ‘slim en efficiënt te organiseren’ (Inrichtingsplan Sociaal loket en sociale 
teams, juni 2015). Na een evaluatie van deze pilot in juni 2014, zijn op 1 januari 2015 
drie sociale teams in Amstelveen en één sociaal team in Aalsmeer officieel van start 
gegaan. In de zomer van 2015 heeft intern een tussenevaluatie plaatsgevonden, die heeft 
geleid tot aanscherpingen en wijzigingen in de aansturing en werkwijze van de sociale 
teams. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de doelgroep, doelstelling en uitgangs-
punten, werkwijze, inrichting, samenstelling, bevoegdheden, taken en werkzaamheden 
van de sociale teams.

2.2  De opzet van de sociale teams

Doelgroep, doelstelling en uitgangspunten van de sociale teams

De sociale teams ondersteunen burgers die kampen met multi-problemen waaruit 
ze zelf (tijdelijk) niet meer komen. Multi-problemen bij burgers of binnen gezinnen 
worden gedefinieerd als zorgen of problemen op tenminste drie leefgebieden, zoals 
opgenomen in de zelfredzaamheidmatrix: inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezins-
relaties, geestelijke gezondheidszorg, fysieke gezondheid, verslaving, vaardigheden bij 
activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke partici-
patie en justitie (Inrichtingsplan, 2015). Cliënten die bij de sociale teams Amstelveen 
en Aalsmeer terecht komen, ervaren met name zorgen of problemen op het gebied van 
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Werkwijze en werkzaamheden 

Volgens het Inrichtingsplan (2015) kenmerkt de werkwijze van de sociale teams zich 
door een integrale en buurtgerichte aanpak, de focus op zelfregie van het gezin en de 
uitvoering vanuit generalistische teams. De ondersteuning van burgers vindt dichtbij 
de burger plaats en is erop gericht dat inwoners zo snel mogelijk zichzelf weer kunnen 
redden. De eigen oplossingen van cliënten hebben altijd de voorkeur boven de hulp 
vanuit de sociale teams. Maatwerk, nabijheid, zelfregie en wederkerigheid vormen 
hierbij belangrijke factoren.

Het hoofdproces binnen de uniforme werkwijze waarmee het sociaal team werkt bestaat 
uit 8 processtappen. 

1. De eerste stap is de stap van ontvangst en aanmelding van de casus. 

2. De tweede stap is de stap van registratie en controle van de cliëntinformatie. 
Deze processtap betreft het ontvangen, checken en registreren van een aanmel-
ding en het ophalen van de beschikbare cliëntinformatie, met het doel om de 
cliëntgegevens, zoals de naam, het adres en de gezinssamenstelling, te valideren 
en beschikbare informatie te ontsluiten. 

3. De derde stap is de stap van het toewijzen van de casus aan een sociaal teamlid 
dat vanaf dat moment verantwoordelijk is voor het contact en de ondersteuning 
van de betreffende cliënt. Dit sociaal teamlid wordt de casusregisseur van de 
cliënt genoemd en dient als aanspreekpunt voor de cliënt. 

4. De vierde stap is de stap van contactlegging met de cliënt en het in beeld brengen 
van de startsituatie. Deze processtap beschrijft het leggen van contact van de 
casusregisseur met het huishouden met als doel te onderzoeken wat de situatie is 
en of er ondersteuning door het sociaal team mogelijk of gewenst is. In deze stap 
worden de ZRM en de LIRIK (risico-inventarisatie kind) ingevuld. 

5. In de vijfde stap wordt mede op basis van de uitkomsten van de ZRM en de 
LIRIK het ondersteuningsplan opgesteld en wordt gestart met het uitvoeren van 
de acties. Deze processtap beschrijft het afspreken en vastleggen van doelen en 
acties met de cliënt in de vorm van een ondersteuningsplan. Daarnaast advi-

• De sociale teams gaan zoveel mogelijk uit van de eigen verantwoordelijkheid en 
de zelfredzaamheid van burgers. Bij het zoeken naar een mogelijke oplossingen 
wordt eerst gekeken naar wat de cliënt zelf of met behulp van het eigen netwerk 
kan doen indien dit aanwezig is.

• De sociale teams werken volgens het 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur principe

• De cliënt is eigenaar van het ondersteuningsplan dat samen met de casusregis-
seur wordt gemaakt. 

Hieruit komt duidelijk het motto van de werkwijze van het sociaal team naar voren: 
‘vrijwillige inzet waar mogelijk, professionele steun waar nodig’. De uitgangspunten 
zouden moeten leiden tot het effectiever en efficiënter organiseren van de ondersteu-
ning aan de burgers en in samenhang en afstemming met de ontwikkelingen binnen het 
sociale domein (Inrichtingsplan, 2015).

Toegang tot hulp: het sociaal loket

Door de vele instanties was het voorheen voor burgers niet altijd duidelijk waar zij 
terecht konden met hulpvragen. De hulpvragen kwamen dan ook bij verschillende 
instanties binnen. Het bleek dat de zorg in de praktijk niet voldoende werd afgestemd 
en niet integraal werd ingezet. Mede door de nieuwe taken en de financiële verantwoor-
delijkheid van de gemeente, is de regie op de inkoop en de uitvoering van belang. Om 
deze reden is er in beide gemeenten gekozen voor het inrichten van één sociaal loket, 
om zo duidelijkheid te bieden voor de burgers van Amstelveen en Aalsmeer. Er is één 
telefoonnummer, één werkwijze en één plek waar inwoners terecht kunnen met al hun 
hulpvragen. Burgers kunnen alle vragen en hulpverzoeken digitaal, telefonisch of door 
middel van vrije inloop (tijdens wijkspreekuren) melden. Op het moment dat duidelijk 
wordt dat het om multidisciplinaire hulpvragen gaat, wordt vanuit het sociaal loket het 
sociaal team ingeschakeld (Inrichtingsplan, 2015).



7

interne samenwerkingspartners binnen de gemeente. Dit betreft onder meer het sociaal 
loket en de verschillende vakafdelingen (zoals W&I, schudhulpverlening en Jeugdzorg).

De teams vergeleken met die in andere gemeenten

Een compleet beeld van alle teams in de verschillende gemeenten in het land ontbreekt. 
Dit komt vooral door de grote verscheidenheid die bestaat in onder meer de opzet, 
inrichting, doelgroepen en werkwijze van de teams. Op basis van beschikbare rappor-
tages en de ervaringen van de auteurs van de voorliggende rapportage in andere 
gemeenten kunnen wel enkele vergelijkingen worden gemaakt. 

Ondanks de grote verscheidenheid aan teams wordt wel bijna in alle gemeenten gewerkt 
op basis van vergelijkbare uitgangspunten. Bijna overal staat 1 gezin 1 plan 1 regisseur 
centraal net zoals de inzet op eigen kracht en eigen netwerk en een integrale aanpak. 
Ook de uitgangspunten van de teams in Amstelveen/Aalsmeer komen hier in mee 
overeen. In de meeste gemeenten wordt ook ingezet op vergroten van de zelfredzaam-
heid van cliënten. In Amstelveen/Aalsmeer is hier in de beleidsdoelstellingen met name 
een sterke focus op. Deze is in grote mate vergelijkbaar met die in de gemeente Eind-
hoven waar het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten de hoofddoelstelling van 
het beleid is.

Als we de teams in Amstelveen/Aalsmeer verder vergelijken met teams elders in Neder-
land zien we daar een divers beeld. In veel gemeenten is er voor gekozen om de teams 
in de wijk dicht bij de burgers te laten werken juist om makkelijk benaderbaar te zijn 
en outreachend te kunnen werken. De teams zijn daarbij veelal ook direct door burgers 
te benaderen en fungeren als een eerste lijnsvoorziening. In sommige gevallen wordt 
daarbij ook nog in beperkte mate tweedelijns hulp geboden. Veelal zijn deze teams in 
wijken gevestigd en teamleden zijn soms ook op vindplaatsen van cliënten werkzaam. 
Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de buurtteams in Utrecht, waar schoolmaat-
schappelijkwerkers deel uitmaken van de buurtteams en deels ook vanuit scholen 
werken. Anders dan de teams in Amstelveen/Aalsmeer zien we hier dat deze teams niet 
exclusief voor multiprobleem huishoudens zijn, maar ook minder complexe problema-
tiek oppakken.

seert en voert de casusregisseur regie over de inzet van het zorg- en hulptraject 
en betrekt andere partijen bij de cliënt indien dit nodig is. 

6. De zesde stap is de stap van voortgang controle van het ondersteuningsplan. 
Deze processtap beschrijft het (periodiek) vastleggen van de situatie (mede aan 
de hand van de tussentijdse ZRM) met als doel de voortgang periodiek in beeld 
te brengen. Indien nodig wordt het ondersteuningsplan bijgesteld. 

7. De zevende stap is de stap van monitoring. Deze processtap beschrijft het 
houden van contact van de casusregisseur met de cliënt na het afsluiten van de 
actieve ondersteuning, met als doel snel te (kunnen) signaleren als er toch nog 
een extra steuntje in de rug nodig is. 

8. De achtste en laatste stap is de stap van afsluiting van het dossier en eventueel 
opschalen naar een andere organisatie. In deze stap wordt ook de eind ZRM 
opgesteld. Deze processtap betreft het formeel beëindigen van de regisseurs-
functie van het sociaal team. De processtap kan zich op ieder moment in het 
proces voordoen (Uniforme werkwijze sociaal team, 2015). 

Deze processtappen worden door alle vier sociale teams in Amstelveen en Aalsmeer 
gehanteerd.

Samenwerking

Medewerkers van het sociaal team werken samen met externe partners in de wijk, zoals 
de wijkagent, scholen, huisartsen, GGZ Ingeest, de wijkverpleegkundige, het steunpunt 
mantelzorg, wijkwelzijnswerkers, de woningcorporatie, de vrijwilligerscentrale, de 
bewonersinitiatiefgroepen, en met gespecialiseerde zorgaanbieders. Door korte lijnen 
en vaste aanspreekpunten tussen de genoemde partijen, is het voor de sociale teams 
mogelijk om gebiedsgericht te werken. Daarnaast helpt dit de medewerkers om preven-
tief te werken en om problemen vroeg te signaleren in een bepaald gebied. Om deze 
reden is er gekozen voor de volgende gebiedsindeling met 4 sociale teams: Amstelveen 
Noord, Amstelveen Midden, Amstelveen Zuid en Aalsmeer. In de praktijk functioneren 
de teams Amstelveen-Noord en Amstelveen-Midden als een team en datzelfde geldt 
voor de teams Amstelveen-Zuid en Aalsmeer. Ook werkt het sociale team samen met 
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De opzet van de teams in Amstelveen/Aalsmeer lijkt in hoofdlijn op de sociale wijk-
teams in Rotterdam. Ook daar wordt met een variant op de het sociale loket gewerkt 
(vraagwijzers) of vindt doorverwijzing plaats door professionals van zorg- welzijnsor-
ganisaties of door organisaties uit het wijknetwerk (verschilt per wijk, maar bijvoor-
beeld woningscorporaties of buurtorganisaties). In Rotterdam zijn de teams ook 
primair gericht op multiprobleem huishoudens, maar daar wordt geen criterium van 
minimaal problemen op drie leefgebieden gehanteerd. Ook in Rotterdam maken de 
teams deel uit van de gemeentelijke organisatie en wordt een deel van de personele 
bezetting ingehuurd (op detacheringsbasis) vanuit verschillende zorg- en welzijnsorga-
nisaties in de stad. Oorspronkelijk werkt in Rotterdam gewerkt met verschillende teams 
voor jeugd- en gezinsproblematiek en volwassen problematiek (vooral ondersteuning 
vanuit WMO). Inmiddels zijn deze teams per wijk samengevoegd en wordt er met inte-
grale teams gewerkt, vergelijkbaar met die in Amstelveen/Aalsmeer.

Bovenstaande betreft slechts een korte vergelijking op hoofdlijn met de situatie in enkele 
andere gemeenten. Een uitgebreide vergelijking en analyse van de overeenkomsten en 
verschillen van de teams in Amstelveen/Aalsmeer met die in andere gemeenten valt 
buiten de scope van voorliggend onderzoek. Een dergelijke vergelijking in de toekomst 
kan uiteraard wel nuttige informatie van de gemeenten opleveren.

Ondersteuning in cijfers 
De sociale teams zijn er speciaal voor de doelgroep van multiprobleemhuishoudens. Over de 
eerste maanden van 2016 hadden de sociale teams gemiddeld circa 480 casussen onder hun 
hoede, waarvan bijna 290 actief. In die casussen werd op dat moment actief ondersteuning gele-
verd. Ook waren er gemiddeld bijna 60 casussen waar de feitelijke hulpverlening was afgerond, 
maar de cliënt nog wel werd gemo-nitord om te kijken of de cliënt niet direct een terugval had. 
Tenslotte waren er gemiddeld ook nog 35 casussen die in de aanmeldingsfase zaten en waarbij 
de hulpverlening moest worden opgestart. De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal 
casussen, waarbij de casussen in actief beheer ook nog verder worden uitgesplitst.

Tabel 1: Totaal aantal casussen sociale teams (gemiddeld over februari-mei 2016) 

Aantal zaken in 
fasen 

van het proces Onderverdeling
 actief beheer 
Aanmelden 35

                             Intake en vraagana-
lyse 57

Actief beheer 288 -->                           Plan maken 50
                                                      Plan uitvoeren 181

monitoren 58
Totaal 381

Bron: Dashboard Sociale Teams, februari-mei 2016

Van de cliënten die ondersteuning ontvangen van de sociale teams in Amstelveen is bijna 60 
procent tussen de 18 en 65 jaar oud. In circa een derde van de gevallen gaat het om kinderen en 
jongeren tussen tot 18 jaar. De overige 7 procent van de cliënten die ondersteuning ontvangen 
van de sociale teams zijn 65-plussers. De grootste groep burgers die door het sociale team in 
Amstelveen wordt ondersteund betref de leeftijdscategorie van 27 tot 50 jaar. De verdeling van 
de cliënten die ondersteuning krijgen van het sociaal team in Aalsmeer wijkt hier enigszins van 
af. Het cliëntenbestand in deze gemeente bestaat over het geheel genomen uit wat meer jongere 
cliënten in vergelijking met Amstelveen.  In ruim 40 procent van de gevallen zijn de cliënten 18 
jaar of jonger.

Over de sociale teams heen zijn sociale participatie en inkomensvraagstukken de leefgebieden 
waar cliënten het vaakst problemen op hebben. Andere leefgebieden waar cliënten vaak 
problemen op hebben zijn dagbesteding en mentale gezondheid.
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Ook mist een aantal teamleden kennis en expertise over hoe om te gaan met bemoei-
zorg, kindermishandeling en huiselijk geweld. De laatste twee punten worden door 
externe instanties waaronder Veilig Thuis bevestigd. Inmiddels is binnen de sociale 
teams een aparte groep geformeerd om op deze gebieden meer kennis en expertise op 
te bouwen. Andere aandachtspunten die door de sociale teamleden worden genoemd, 
hebben betrekking op het versterken van kennis over dementie, ouderenzorg en over 
de sociale netwerkanalyse. Echter, teamleden geven ook aan tevreden te zijn over de 
aanwezige kennis in het team waarin zij werkzaam zijn. Teamleden geven aan het meest 
tevreden te zijn over de kennis over jeugd- en opvoedingsvraagstukken en het minst 
tevreden te zijn over de kennis over dementie. Tenslotte geven de medewerkers van 
de sociale teams aan dat ze vinden dat er op een goede manier gebruik kan worden 
gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring binnen de teams. Wel geeft een meerder-
heid aan dat hun collega’s hun kennis en expertise nog niet volledig benutten.  

Verschillende externe organisaties geven aan dat de kennis over de inzet van vrijwilli-
gers nog beperkt lijkt. Vanuit betreffende organisaties wordt er op gewezen dat mede-
werkers van de sociale teams vaak niet duidelijk genoeg hebben welke mogelijkheden 
er zijn voor de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. In het algemeen geven externe 
organisaties aan dat het kennis- en expertiseniveau van het sociale team erg afhankelijk 
is van de individuele medewerker, bijvoorbeeld als het gaat om kennis over W&I- en 
schuldenvraagstukken Die constatering sluit aan bij de inrichting van de sociale teams, 
waarin alle medewerkers hun eigen vakspecialiteit hebben en samenwerken met colle-
ga’s op gebieden waar hun eigen expertise niet toereikend is.

2.3 Inrichting en samenstelling volgens de teamleden
De sociale teams bestaan uit professionals en hulpverleners vanuit verschillende disci-
plines. Elke medewerker heeft een afgeronde HBO-opleiding en is breed opgeleid 
binnen het gehele sociale domein. Bovendien wordt van de medewerkers deskundig-
heid gevraagd op een van de eerder genoemde leefdomeinen. Er wordt van teamleden 
verwacht dat zij elkaar coachen en actief met elkaar meedenken, ieder vanuit zijn of 
haar eigen deskundigheid. Binnen het sociaal team zijn vertegenwoordigd: teamleider, 
teamassistent, medewerkers met specialisme schuldhulpverlening, maatschappelijk 
werk, licht verstandelijke beperkingen, jeugdhulpverlening, thuisbegeleiding en sociaal 
psychiatrisch verpleegkundigen. Daarnaast is er aan het sociaal team een gedragswe-
tenschapper / psycholoog verbonden.

Met behulp van een groepsinterview, een enquête en een focusgroep is een beeld 
verkregen van hoe er vanuit het sociale team wordt gekeken naar de inrichting van de 
teams. Over het algemeen is er onder leden van de sociale teams in Amstelveen en Aals-
meer helderheid over de inrichting en organisatie van de sociale teams, evenals over 
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de teamleden. Ongeveer twee 
derde van de teamleden is van mening dat de sociale teams zodanig zijn ingericht dat 
cliënten op een snelle en effectieve wijze geholpen kunnen worden. 

Het overgrote deel van de teamleden (bijna 90 procent) geeft aan voldoende kennis te 
hebben. De teamleden die aangeven bepaalde kennis en expertise te missen, verklaren 
dat dit met name kennis en expertise betreft over het handelen in GGZ crisissituaties. 
Met name de te volgen routes zijn niet altijd duidelijk. Vanuit de externe samenwer-
kingspartners vanuit de GZZ die hebben deelgenomen aan deze evaluatie wordt dit 
beeld bevestigd. Ook geven ze aan dat er de laatste tijd al wel de nodige vooruitgang op 
dit gebied is gerealiseerd. Dit is binnen de teams ook al eerder onderkent en er wordt 
hier inmiddels ook al meer aandacht aan besteed. Dit gebeurd onder meer door het op 
detacheringsbasis opnemen in de teams van professionals vanuit de GGZ. De banden 
met GGZ instellingen worden verder versterkt door deze gedetacheerde personen ook 
nog steeds te laten deelnemen aan (casuïstiek)besprekingen bij hun moederorganisatie. 
Hierdoor wordt de kennisuitwisseling bevorderd.
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werkwijze, en ongeveer twintig procent doet dit altijd. Teamleden geven duidelijk aan 
dat zij daarin soms beperkt worden door de hectiek en problematiek in cases. 

Specifieke onderdelen van de werkwijze, zoals het voeren van keukentafelgesprekken 
en het voeren van Rond de Tafelgesprekken zijn volgens ongeveer de helft van de team-
leden regelmatig of bijna altijd nodig, en volgens de andere helft altijd. Deze gesprekken 
vinden dan ook regelmatig of (bijna) altijd plaats, waarbij teamleden aangeven vaker 
keukentafelgesprekken te voeren dan Rond de Tafelgesprekken. Hetzelfde geldt voor de 
afname van vragenlijsten aan het begin en einde van een hulptraject, zoals de ZRM en de 
LIRIK. Deze worden door tachtig tot negentig procent van de teamleden (bijna) altijd 
afgenomen, waarbij de LIRIK aan het einde van het hulptraject door ongeveer een gelijk 
deel van de teamleden (30%) bijna altijd of (bijna) nooit afgenomen. Een mogelijke 
verklaring is dat teamleden aan het einde van een hulptraject De LIRIK alleen afnemen 
als uit de eerste LIRIK blijkt dat de situatie onveilig is.  

Het afnemen van de VINO, het afnemen van een ZRM na 6 maanden, en het maken 
van een sociale netwerkanalyse gebeurt minder consistent; het afnemen een ZRM na 6 
maanden doet ongeveer veertig procent van teamleden bijna nooit, over het afnemen 
van de VINO en het maken van een sociale netwerkanalyse lopen de meningen uiteen: 
er zijn teamleden die dit (bijna) nooit doen, maar ook teamleden die dit altijd doen. 
Teamleden vragen hun cliënten in de meeste gevallen wel naar wat zij en hun netwerk 
willen en kunnen oppakken. 

Samenwerkingspartners

Circa negentig procent van de samenwerkingspartners is bekend met de werkwijze 
en regierol van de sociale teams. Slechts tien procent van de respondenten is hier (zo 
goed als) niet bekend mee, mogelijk door geen direct contact met de teamleden. Op 
slechts enkele respondenten na weten ook alle respondenten regelmatig of (bijna) altijd 

3 De sociale teams in de praktijk

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat het werk van de sociale teams centraal. In de eerste paragrafen 
beschrijven we de uitvoering van de werkwijze en de door teamleden ervaren steun 
daarbij. In de daaropvolgende paragrafen beschrijven we de inzet op de uitgangspunten 
van de werkwijze en de samenwerking met andere partijen. We baseren ons op de 
oordelen van teamleden en de oordelen van een selectie van cliënten en partijen met 
wie de sociale teams samenwerken. 

De oordelen zijn afkomstig uit een drietal enquêtes waarin zowel aan teamleden, als aan 
cliënten en partijen met wie de sociale teams samenwerken stellingen zijn voorgelegd. 
Niet alle onderwerpen zijn in alle enquêtes naar voeren gekomen. 

In totaal hebben 19 teamleden en 125 professionals van partijen met wie de sociale 
teams samenwerken1 een enquête ingevuld, en is er met twintig cliënten gesproken. 
De teamleden en partijen met wie de sociale teams samenwerken konden in de meeste 
gevallen steeds kiezen uit de antwoordcategorieën: nooit, bijna nooit, regelmatig, bijna 
altijd, altijd, of niet van toepassing, of uit de antwoordcategorieën: oneens, niet eens/
niet oneens, eens, helemaal eens, weet niet/geen mening, niet van toepassing.

3.2 Het werken in de sociale teams

Teamleden

Teamleden zijn over het algemeen bekend met de werkwijze van de sociale teams. Onge-
veer een gelijk deel van de teamleden werkt regelmatig (8) of bijna altijd (7) volgens die 

1 We noemen hen in het vervolg van deze rapportage samenwerkingspartners.
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Als cliënten (weer) voldoende zelfredzaam zijn sluit iets minder dan de helft van de 
teamleden, na een korte periode van monitoring, het ondersteuningsplan bijna altijd 
(7) of altijd (1) af. De andere teamleden doen dit regelmatig (9) of bijna nooit (2). Met 
name bij cases waar lvb- problematiek speelt ervaren teamleden het afsluiten als lastig, 
omdat in de huidige werkwijze van de teams in principe niet voorzien is in een lang-
durige periode van monitoring. Momenteel wordt er met een beperkte monitoring van 
enkele maanden gewerkt. 

Cliënten

Cliënten zijn over het algemeen tevreden over het ondersteuningsplan, waarin rekening 
wordt gehouden met hun wensen, hulpbehoefte en met wat zij zelf en mensen in hun 
omgeving kunnen bijdragen. Eén cliënt geeft aan dat er ook rekening is gehouden met 
de culturele achtergrond. Met een uitzondering voelen de cliënten die wij gesproken 
hebben zich gehoord, serieus genomen en begrepen (10 cliënten zijn het hier helemaal 
mee eens en 9 cliënten zijn het hier mee eens). Zij vinden het prettig dat zij altijd terecht 
kunnen bij het team en dat er veelal snel advies of actie volgt, met zichtbare resultaten: 
het gaat (snel) beter met de cliënten. Op een enkeling na zijn de meeste cliënten dan 
ook (erg) tevreden over de ontvangen ondersteuning en over de betrokkenheid van het 
sociaal team (9 helemaal eens en 9 eens). De twee cliënten die aangeven niet of minder 
tevreden te zijn, vinden dat het proces te lang duurt, dat de geboden hulp niet aansluit 
bij hun hulpbehoefte, of voelen zich niet serieus genomen.

3.4 Steun bij het werken in de sociale teams

Teamleden

Teamleden ervaren op verschillende manieren steun bij het werken in de sociale teams, 
maar zijn vooral positief over casuïstiekbespreking en het raadplegen van de expertise 
van andere teamleden. Iets meer dan tachtig procent van de teamleden geeft aan hier 
ook (bijna (8)) of altijd (8) gebruik van te maken, de rest doet dit regelmatig (3). Ook 
geeft een kleine zeventig procent aan dat andere teamleden bijna altijd (8) of altijd (5) 
voldoende gebruik maken van hun expertise. Tegelijkertijd geeft een ongeveer dertig 

wanneer zij contact op moeten nemen met en hoe zij cliënten aan moeten melden bij 
de sociale teams, en vinden vrijwel alle professionals dat de sociale teams regelmatig of 
(bijna) altijd de juiste expertise en ervaring in huis hebben. Zij ervaren daarin echter wel 
regelmatig verschil tussen teamleden (zie ook hoofdstuk 2).

3.3 Bepalen hulpbehoefte

Teamleden

Het bepalen van de hulpbehoefte verloopt volgens de meeste teamleden goed. Het 
grootste deel van de teamleden heeft regelmatig (4) of (bijna) altijd (15) voldoende tools 
om in te schatten welke ondersteuning cliënten nodig hebben en stelt vrijwel altijd (11) 
of altijd (6) een ondersteuningsplan op. Een enkeling (2) doet dit regelmatig. De meeste 
teamleden stellen een ondersteuningsplan altijd (4) of bijna altijd (9) op in samenspraak 
met cliënten, een enkeling doet dit bijna nooit (1). Zorgmijding, dementie, of ggz- of 
lvb- problematiek van cliënten kan teamleden hierin beperken. Om valse verwach-
tingen te voorkomen geven teamleden aan dat het belangrijk is om cliënten vooraf in te 
lichten over de on- en mogelijkheden van de sociale teams en samenwerkingspartners. 

Ongeveer tachtig procent van de teamleden geeft aan dat zij in bijna alle gevallen weet 
wanneer zij moet doorverwijzen naar specialistische zorg. Een kleine twintig procent 
van de teamleden ervaart echter regelmatig (1) of (bijna) altijd (2) druk om zo lang 
mogelijk te wachten met het inschakelen van specialistische tweedelijns zorg. Wel geeft 
meer dan de helft van de teamleden aan bijna altijd (10)  op tijd specialistische zorg in te 
schakelen, en doet de andere helft dit regelmatig (8) of altijd (1). Het is niet goed duide-
lijk of daardoor ook echt te lang wordt gewacht met het inschakelen van de benodigde 
specialistische zorg. Bij navraag bij de leiding van de sociale teams blijkt dat het zo lang 
mogelijk wachten met het inschakelen van specialistische tweedelijns zorg geen beleid 
of richtlijn is. Er dient te worden doorverwezen wanneer dat nodig is. Blijkbaar leidt de 
opzet, training of werkcultuur bij sommige teamleden toch tot het gevoel hier tot het 
uiterste mee te moeten wachten. 
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Cliënten

Cliënten zijn over het algemeen positief over de inzet op de uitgangspunten. Ondanks 
dat het hen vaªk ontbreekt aan een (positief) netwerk, geven de meeste cliënten aan 
dat zij wel bevraagd zijn over hun netwerk en over wat zij zelf konden doen. Cliënten 
geven aan dat teamleden hen regelmatig op weg helpen door praktische tips en hulp bij 
het uitvoeren van taken. Dit en de positieve benadering van teamleden, helpt volgens 
cliënten om in de toekomst zelfstandig(er) te worden. Voor 14 van de 20 geïnterviewde 
cliënten geldt dat het sociaal team al hun problemen/hulpvragen of een deel daarvan 
heeft opgepakt. Een enkele cliënt geeft aan dat er zelfs extra problemen zijn opgepakt. 
Drie cliënten zijn het (helemaal) niet eens met de stelling dat alle problemen zijn opge-
pakt. Een van deze cliënten geeft zelfs aan dat geen enkel probleem is opgepakt. De drie 
overige cliënten geven aan het niet eens of oneens te zijn met de stelling.

3.6 Samenwerking 

Teamleden

Teamleden zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking met samenwerkings-
partners. Alle teamleden zijn regelmatig of (bijna) altijd tevreden over het moment van 
doorverwijzing, over de informatievoorziening bij de aanmelding van cliënten en over 
het tijdig ontvangen van die informatie, al zijn er ook enkele teamleden die bijna nooit 
tevreden over zijn over de informatievoorziening bij de aanmelding (3) en over het 
tijdig ontvangen van die informatie (4). Een aandachtspunt daarbij is privacywetgeving: 
welke informatie kunnen teamleden wel en niet verwachten?

Teamleden zijn positief over hun regierol. Naar eigen zeggen lukt het de meeste team-
leden om bijna altijd (13) of altijd (2) de regie te voeren over zorg/hulptrajecten, en 
het grootste deel voelt zich ook bijna altijd (9) of altijd (4) prettig in die rol. De rest van 
de teamleden geeft aan dat het hen regelmatig lukt om de regie te voeren en zich ook 
regelmatig prettig te voelen in die rol. Het lukt ongeveer de helft van de teamleden om 
(bijna (8)) of altijd (2) om partijen aan te spreken op hun producten, diensten en verant-
woordelijkheden. De andere helft (9) lukt dit regelmatig. Teamleden geven daarbij aan 
niet altijd voldoende doorzettingskracht te ervaren richting andere partijen. Hoewel 

procent aan dat andere teamleden slechts regelmatig (5) of bijna nooit (1) voldoende 
gebruik maken van hún expertise. Een overzicht van de kennis en expertise van team-
leden zou hierin kunnen helpen. 

Naast onderlinge steun ervaart een even groot deel van de teamleden regelmatig (8) of 
bijna altijd (8) voldoende steun van hun teamcoördinator, en ervaart een enkeling dit 
altijd (2) of bijna nooit (1). Teamleden  zijn verdeeld over de vraag of zij in hun dage-
lijks werk steun ervaren van het registratiesysteem waar zij mee werken2. Verschillende 
teamleden ervaren daarnaast regelmatig relatief hoge administratieve lasten, ongeveer 
veertig procent geeft aan dat de verhouding tussen hun administratieve lasten en werk 
bijna nooit (7) of nooit (1) in balans is Daarnaast ervaart het grootste deel van de team-
leden regelmatig (10), bijna altijd (3) of altijd (2) een te hoge caseload. Dat is en blijft 
een aandachtspunt.

3.5 Uitgangspunten

Teamleden

Zo goed als alle teamleden zetten naar eigen zeggen bijna altijd of altijd in op de uitgangs-
punten van de uniforme werkwijze, al geven zij aan hierin soms beperkt te worden door 
dementie, ggz- of lvb- problematiek. Over de inzet op zelfredzaamheid zijn teamleden 
het meest positief, meer dan de helft van de teamleden (10) geeft aan hier altijd op in te 
zetten. Vanuit de antwoorden op de stellingen lijkt vooral de inzet op wederkerigheid, 
is een aandachtspunt. Dit is het enige uitgangspunt waarbij enkele teamleden aangeven 
hier bijna nooit op in te zetten. Toch benoemen teamleden ook het organiseren van hulp 
in de nabije omgeving van de cliënt, zelfregie en outreachend werken als aandachts-
punten. Outreachend werken is volgens teamleden vooral belangrijk bij zorgmijders, 
maar gebeurt nu meestal alleen nog na een melding. Dit komt doordat het sociaal team 
als tweedelijns voorziening is gepositioneerd en in actie komt na aanmelding van een 
cliënt door een andere partij.

2  Dit systeem wordt naar verwachting half oktober vervangen door een nieuw systeem.



13

Cliënten

Cliënten ervaren de samenwerking en vooral de terugkoppeling over de samenwer-
king tussen de sociale teams en samenwerkingspartners over het algemeen als positief. 

3.7 Conclusies
Teamleden, samenwerkingspartners en cliënten zijn over het algemeen tevreden over 
het werk van de sociale teams. Zij zijn tevreden over de werkwijze en de professionals 
kunnen er over het algemeen goed mee uit de voeten. Zorgmijding, dementie- , ggz- en 
lvb- problematiek, maar ook het ontbreken van een (positief) netwerk, zijn daarin wel 
aandachtspunten. Vooral als het gaat om het afsluiten van de hulp en de eventueel beno-
digde nazorg en monitoring.

Tegelijkertijd constateren teamleden, samenwerkingspartners en cliënten meerdere 
verbeter- en aandachtspunten, met name in de communicatie en afstemming. Zo is 
er onder teamleden en samenwerkingspartners niet altijd helderheid over elkaars 
kennis, expertise, en mogelijkheden, en weten ook cliënten niet altijd wat zij wel en 
niet van beide partijen kunnen verwachten. Hier in een vroeg stadium aandacht aan 
besteden, kan voorkomen dat de verwachtingen van teamleden, samenwerkingspart-
ners en cliënten uiteenlopen, en kan bewerkstelligen dat partijen op een juiste manier 
gebruik maken van elkaars kennis,  expertise en mogelijkheden. Dit om uiteindelijk tot 
zo gunstig mogelijke resultaten te komen. 

ongeveer zestig procent van de teamleden (11) die doorzettingskracht bijna altijd 
ervaart, ervaart een kleine veertig procent die regelmatig of nooit (2). Vooral als het 
gaat om doorzettingskracht richting de vakafdelingen, bij crisis en ggz-problematiek, 
en als de regie formeel ligt bij andere partijen. Professionals uit de teams geven aan dat 
dit zich met name bij samenwerking met GGZ instelling voordoet. Wel is hier al verbe-
tering in gekomen door de detachering van enkele medewerkers vanuit de GGZ in de 
sociale teams (zie ook hoofdstuk 2). Een ander aandachtspunt is de acceptatie van de 
regierol door andere partijen. Teamleden noemen het MDO of Rond de tafel gesprek 
een geschikt moment om afspraken te maken over de regierol. 

Samenwerkingspartners

Ook samenwerkingspartners zijn grotendeels positief over de samenwerking. De teams 
voeren volgens 95% van samenwerkingspartners regelmatig of (bijna) altijd voldoende 
regie, en regelmatig of (bijna) altijd voldoende doorzettingskracht. Samenwerkingspart-
ners zien vooral verbeterpunten als het gaat om communicatie en afstemming. Onge-
veer 85% is hier regelmatig of (bijna) altijd tevreden over, ongeveer vijftien procent is 
dat (bijna) nooit. Genoemde aandachtspunten zijn bereikbaarheid, het tijdig opnemen 
van contact, informatievoorziening, gebruik van het aanbod van de samenwerkings-
partner en kennis onder de teamleden over wetten, regels en mogelijkheden. Al geeft 
slechts vijftien tot twintig procent van de professionals aan dat zij medewerkers (bijna) 
nooit snel en goed kunnen bereiken, dat de sociale teams (bijna) nooit tijdig contact 
opnemen met hun organisatie, of dat de sociale teams (bijna) nooit voldoende gebruik 
maken van de hulp van hun organisatie.

Tot slot geven de samenwerkingspartners aan dat teamleden niet altijd op de hoogte 
zijn van hún kennis en expertise en geeft ongeveer 20% van de professionals aan dat 
daar (bijna) nooit voldoende gebruik van wordt gemaakt. Verschillende professionals 
ervaren daarnaast een relatief hoog verloop onder de medewerkers van de sociale teams.
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4 De resultaten van de 
sociale teams tot nu toe

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk behandelen we de effecten en resultaten die de sociale teams tot nu toe 
hebben geboekt en de mate waarin wordt voldaan aan de gestelde doelstellingen. In de 
eerste paragraaf beschrijven we eerst kort de doelstellingen die voor de sociale teams 
door de gemeente zijn gesteld. Vervolgens kijken we in welke mate deze doelstellingen 
zijn gerealiseerd, en maken we een vergelijking met de situatie voor de start van de 
sociale teams. In de daarna volgende paragrafen gaan we in op de successen van de 
teams en de verbeterpunten die we nog zien. 

Voor het in beeld brengen van de behaalde resultaten baseren we ons op de oordelen 
van de leden van de sociale teams zelf en een selectie van hun samenwerkingspartners 
en cliënten. Over deze drie partijen heen zien we overwegend een positief beeld van 
de resultaten die met de sociale teams worden geboekt. Echter constateren we ook dat 
een aantal doelstellingen maar beperkt lijkt te worden gerealiseerd en dat er meerdere 
aandachts- en verbeterpunten zijn.

4.2 Doelstellingen voor het sociale team
De sociale teams hebben als doel om de cliënt zo snel en efficiënt mogelijk te helpen in 
zo een vroeg mogelijk stadium. Daarbij is het een doel om de cliënt (weer) zelfredzaam 
te laten worden of om de zelfredzaamheid van de cliënt op niveau te houden en esca-
latie te voorkomen. Hiermee wordt ook gestreefd naar duurzamere resultaten, vanuit de 
gedachte dat dit mede is gerealiseerd door het eigen initiatief en of inzet van de burger. 
Het einddoel van de sociale teams is een effectievere en efficiëntere ondersteuning 
aan de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer (Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 
Opdrachtformulering, 2016, en Inrichtingsplan, 2015).

In de uitgevoerde evaluatie hebben we gekeken in hoeverre bovenstaande doelstellingen 
zijn gerealiseerd. Daarbij hebben we op basis van de Opdrachtformulering (2016) aan 
het sociaal team, het Inrichtingsplan (2015) en het verzoek van de gemeenten specifiek 
gekeken naar de onderstaande specifieke punten:

• Het snel, effectief en in een vroeg stadium helpen van cliënten, met versterking/
behoud van de zelfredzaamheid van cliënten)?

• Het voorkomen van zwaardere problematiek en (daarmee) duurdere zorg;

• Op – en afschaling van de ondersteuning: hoe vaak gebeurt dat en in welke 
gevallen.

• Daadwerkelijke benutting van de eigen kracht van cliënten en hun netwerk.

• Oordelen van cliënten over de effectiviteit van de ondersteuning.

4.3 Positieve resultaten door inzet sociale teams

Teamleden

De teamleden zien in de volle breedte dat het lukt om goede resultaten voor de cliënt te 
boeken waaronder het effectief toeleiden naar de noodzakelijk hulp/zorg en het voor-
komen van escalatie van problemen.

Vanuit de sociale teams wordt aangegeven dat zij vooral goede resultaten zien bij het 
integraal oppakken van problemen en dat na aanmelding bij de teams de problemen 
ook snel worden opgepakt. Met andere woorden de teams slagen er in grote mate in om 
snel te schakelen na aanmelding van cliënten en om samen met de cliënt de relevante 
problemen integraal aan te pakken. 
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respondenten wel een oordeel gegeven over de verschillende aspecten van het boeken 
van resultaat door de sociale teams.

Op basis van deze oordelen, zien we een beeld van samenwerkingspartners die overwe-
gend van mening zijn dat met de huidige sociale teams betere resultaten voor de cliënt 
worden geboekt dan voor de oprichting van de sociale teams. Ook vanuit de samen-
werkingspartners wordt aangegeven dat ze vooral goede resultaten zien bij het in beeld 
krijgen van de aanwezige relevante problematiek en de snelle aanpak daarvan. Daar-
naast wijzen de samenwerkingspartners net als de teamleden op de effectieve toeleiding 
naar noodzakelijke hulp/zorg. Dezelfde positieve punten noemen de samenwerkings-
partners ook bij de vergelijking van de huidige werkwijze ten opzichte van die voor de 
oprichting van de sociale teams. 

Cliënten

Ruim driekwart van de geïnterviewde cliënten geeft aan concrete vooruitgang te zien 
in hun situatie en vinden de ondersteuning vanuit het wijkteam effectief. Deze cliënten 
geven als belangrijkste reden aan, dat zij concrete resultaten zien van de ondersteuning, 
zoals het vinden van een nieuwe woonruimte of baan. Ook geven ze aan zich gehoord 
en ondersteund te voelen. Dit heeft er volgens deze cliënten toe bijgedragen dat ze zich 
psychisch, emotioneel of lichamelijk beter voelen en dat de ondersteuning meer rust in 
hun leven heeft gebracht. 

Circa driekwart van de geïnterviewde cliënten is van mening dat zonder de inzet van het 
sociale team hun problemen nu groter zouden zijn. Cliënten geven verschillende voor-
beelden die dit oordeel onderbouwen. Zo geeft een van de cliënten aan dat zij zonder de 
steun van het sociale team uit huis zou zijn gezet. Een andere cliënt denkt dat zijn drugs-
problematiek erger zou zijn geworden. Tenslotte is er een cliënte die kampte met een 
depressie en een dreigende uithuiszetting en aangeeft dat ze er zonder het sociale team 
niet meer zou zijn geweest. Ondanks dat deze inschattingen van cliënten niet zomaar 
als definitieve waarheid kunnen worden gezien, geven ze wel inzicht in de beleving en 
mening van de direct betrokkenen en daarmee ook een indicatie van de mate waarin de 
sociale team succesvol opereren. Een deel van de geïnterviewde cliënten ontving ook al 

Teamleden zien ook duidelijke vooruitgang ten opzichte van de hulp en zorgverlening 
die bestond voor de oprichting van de sociale teams. Geen van de teamleden denkt dat 
de nieuwe werkwijze minder goede resultaten oplevert dan de voormalige aanpak. Over 
het algemeen worden vergelijkbare tot betere resultaten gezien. Dit komt overeen met 
bevindingen in studies in andere gemeenten (bijvoorbeeld Utrecht3, en Rotterdam4). 
Daar blijkt uit de analyse van individuele casuïstiek ook dat in vrijwel alle gevallen, de 
aanpak met integrale wijkgerichte teams (zoals de sociale teams in Amstelveen en Aals-
meer) tot vergelijkbare of betere resultaten voor de cliënten leiden ten opzichte van de 
aanpak die bestond voor de oprichting van die teams.

Ten opzichte van de voormalige zorg- en hulpverlening zien de teamleden vooral verbe-
tering in de breedte van de aanpak, ofwel het in beeld brengen van alle relevante proble-
matiek en deze vervolgens integraal aanpakken. Gecombineerd met het snel op kunnen 
pakken na aanmelding van een cliënt leidt dit onder meer tot het vaker dan eerst kunnen 
voorkomen van  zwaardere problematiek. 

Andere successen ten opzichte van de voormalige werkwijze die door het overgrote deel 
van de teamleden worden genoemd zijn:

• Er is sprake van een effectievere toeleiding naar de noodzakelijke hulp/zorg. 

• Er is vaker sprake van verbetering van de zelfredzaamheid van cliënten.

• De behaalde resultaten zijn duurzamer en beter gewaarborgd.

Samenwerkingspartners

De in deze evaluatie betrokken samenwerkingspartners blijken het ten opzichte van de 
teamleden lastiger te vinden om een oordeel te geven over de resultaten die de sociale 
teams boeken. Zeker in vergelijking met de zorg- en hulpverlening die bestond voor 
de oprichting van de teams. Afhankelijk van de vraag heeft 50 tot 70 procent van de 

3  Verwey-Jonker Instituut (2013) Het is de integrale aanpak die werkt. 

4  Ecorys i.s.m. Verwey-Jonker Instituut (2016) Business case wijkteams Rotterdam.
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vroegtijdiger betrokkenheid. Dat de sociale teams niet eerder berokken zijn, lijkt niet 
het gevolg van de criteria die de teams hanteren bij het aannemen van cliënten (onder 
meer problemen op minimaal drie leefgebieden). Bij navraag bij de teams blijkt dat 
in de praktijk eigenlijk nooit cliënten worden geweigerd die worden doorverwezen. 
Indien cliënten echt niet tot de doelgroep van de sociale teams behoren worden deze 
doorgeleid naar de geschikte hulpverlening. Een oorzaak lijkt eerder te liggen in het 
moment van aanmelding bij de teams door doorverwijzende partijen. Naar mening 
van de teamleden dienen doorverwijzende partijen in een deel van de gevallen sneller 
door te verwijzen naar de sociale teams. Circa twee derde van de teamleden geeft aan 
dat cliënten regelmatig op tijd worden doorverwezen en slechts een derde geeft aan dat 
dit regelmatig gebeurd. Geen van de teamleden is van menig dat cliënten altijd op tijd 
worden doorverwezen. 

Niet altijd een eenduidig beeld
De professionals uit de sociale teams vinden het lastig een oordeel te geven over de inzet 
van duurdere specialistische hulp, het vaker inzetten van lichtere hulp en de inzet van 
eigen netwerk van de cliënten. Over de inzet van minder specialistische/ duurdere zorg 
en juist meer lichtere dan zwaardere zorg kunnen we daardoor in deze evaluatie geen 
duidelijk eindoordeel vellen. De helft van de teamleden die de enquête heeft ingevuld 
geeft aan dat het lukt om minder vaak duurdere zorg in te zetten, maar tegelijkertijd 
geeft ook bijna de helft (8) van de teamleden die de enquête heeft ingevuld aan hier geen 
duidelijk beeld van te hebben. Dit laatste is opvallend, omdat een grote meerderheid 
van de teamleden wel aangeeft dat de huidige werkwijze leidt tot het voorkomen van 
escalatie en zwaardere problematiek. 

We hebben hier als onderzoekers niet direct een definitieve verklaring voor. Een aanne-
melijke verklaring, die we overigens ook bij de samenwerkingspartners terug zien, is dat 
het voor de huidige professionals die breed en integraal werken, op dit punt lastig is een 
vergelijking te maken, vanwege het meer gefragmenteerde en verkokerde karakter van 
de zorg- en hulpverlening in het verleden. Anders dan in de huidige situatie was er voor 
de oprichting van de sociale teams immers meestal geen centrale regisseur. Er was dan 
meestal ook niemand die een totaal overzicht had van de aanwezige problematiek en de 

ondersteuning voor de invoering van de sociale teams en kan daardoor enige vergelij-
king maken met de hulpverlening die voorheen bestond.

Een overgrote meerderheid van 18 van de 20 geïnterviewde cliënten geeft aan dat door 
steun van het sociale team zij nu beter weten hoe zij zaken in de toekomst zelf kunnen 
oppakken. Daarnaast weten deze cliënten nu beter waar en hoe ze hulp kunnen vragen. 
De combinatie van deze twee punten biedt perspectief op een verhoging van de duur-
zaamheid van de behaalde resultaten. Als deze cliënten in de toekomst immers een 
terugval of andere problemen krijgen, zullen ze nu eerder zelf aan oplossingen kunnen 
werken of in ieder geval eerder de juiste ondersteuning (bij het sociale team of elders) 
kunnen vinden. We kunnen stellen dat deze cliënten ervaren dat ze geleerd hebben van 
de samenwerking met het sociale team en daardoor zichzelf zelfredzamer voelen. 

4.4 Doelstellingen die niet of beperkt lijken te worden 
gerealiseerd 

Ondanks dat zowel teamleden, samenwerkingspartners en cliënten overwegend posi-
tief zijn over de inzet en de behaalde resultaten van de sociale teams worden niet alle 
doelstellingen behaald. Voor een enkel punt bestaat vanuit de sociale teams zelf het 
beeld dat een doelstelling niet voldoende wordt gerealiseerd. Dit betreft het in een vroeg 
stadium helpen van cliënten. Daarnaast zijn er meerdere onderdelen waarvoor in de 
voorliggende evaluatie geen duidelijk eenduidig beeld naar voren komt of er positieve 
resultaten worden geboekt. 

Teamleden

Beperkte vooruitgang in het in een vroegtijdig stadium helpen van cliënten 
Het punt dat vanuit de sociale teams het duidelijkst wordt benoemd, is de beperkte 
vooruitgang in het in een vroegtijdig stadium helpen van cliënten. Teamleden geven 
aan dat ze in sommige gevallen graag eerder bij een cliënt betrokken waren geweest 
om problemen al in een vroeg stadium te kunnen oppakken of deze zelfs preventief te 
voorkomen. Ook ten opzichte van de zorg- en hulpverlening van voor de oprichting 
van de sociale teams zien niet veel teamleden positieve vooruitgang op het punt van 
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 Cliënten

Een overgrote meerderheid van 18 van de 20 geïnterviewde cliënten geeft aan tevreden 
te zijn met de ondersteuning van de sociale teams. De twee overige cliënten geven aan 
niet of minder tevreden te zijn en zijn ook van mening dat in hun geval geen of minder 
goede resultaten worden geboekt. In een enkel geval is een cliënt helemaal niet tevreden 
met de gevolgde aanpak en is ook negatief over de behaalde resultaten. Deze cliënt het 
niet eens met de gekozen aanpak en had liever andere prioriteiten gezien en vindt dat 
het sociale team niet genoeg luistert. Een andere cliënt wil graag dat vanuit Jeugdzorg 
bepaalde stappen worden gezet en dat het sociale team dit regelt. Echter lijkt het sociale 
team dit niet te kunnen realiseren, waardoor de cliënt een gebrek aan slagkracht ervaart. 
Ook enkele andere cliënten wijzen erop dat het sociale team soms alleen maar kan advi-
seren en niet in de positie is om te beslissen over zaken waar andere partijen over gaan 
(bijvoorbeeld toekennen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning of 
het toekennen van bijzondere bijstand).  

Evenals in hoofdstuk 3 komt ook hier het belang van helderheid over elkaars kennis, 
expertise, en mogelijkheden naar voren, omdat ook de sociale teams door afspraken 
en wet- en regelgeving soms beperkt worden in wat zij kunnen bewerkstelligen. Het is 
belangrijk dat cliënten hiervan op de hoogte zijn, en dat zij realistische verwachtingen 
hebben van de sociale teams.

4.5 Conclusies
Ten aanzien van de behaalde resultaten blijkt er een redelijke overeenstemming te 
bestaan tussen de teamleden en de samenwerkingspartners. De inzet van de sociale 
teams leidt tot een vollediger inzicht in de problematiek bij cliënten, sneller actie en 
uiteindelijk ook betere resultaten voor de cliënten. Daarbij slagen de sociale teams er 
met hun integrale werkwijze in om bij een deel van de cliënten zwaardere problematiek 
te voorkomen. De geïnterviewde cliënten zijn overwegend positief. De meeste cliënten 
geven aan zich gehoord en ondersteund te voelen en hebben het idee dat de ondersteu-
ning hen concrete resultaten oplevert en ook effectief is. Deze cliënten zijn ook van 
mening dat hun situatie zonder de inzet van het sociale team nu slechter zou zijn. 

professionele inzet die daar vanuit verschillende partijen op werd ingezet. Het is echter 
zeer aannemelijk dat het vaker voorkomen van zwaarder problematiek tot gevolg heeft 
dat er minder vaak aanvullende en/of duurdere specialistische hulpverlening hoeft te 
worden ingezet. 

Ook over andere doelstellingen en beoogde resultaten van de sociale teams hebben we 
op basis van de uitgevoerde enquêtes onder professionals geen eenduidig beeld. Dit 
betreft vooral de volgende punten:

• Vaker zelf de regie nemen door de cliënt en inzet eigen kennis en vaardigheden.

• Vaker gebruik van eigen netwerk van de cliënt.

• Vaker sprake van preventie en vroeg signalering.

• Duurzaamheid van de behaalde resultaten.

Bij deze punten heeft een derde tot de helft van de teamleden aangegeven hier geen zicht 
op te hebben of heeft geen duidelijk oordeel gegeven. Van de overige teamleden geeft de 
meerderheid aan dat op deze punten wel positieve resultaten worden geboekt en slechts 
enkele teamleden geven aan dat dit niet zo is. 

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners zijn het minst positief over de verbetering van de zelf-
redzaamheid van cliënten. Dit betreft zowel de mate waarin de zelfredzaamheid van 
cliënten verbetert (of in ieder geval niet verslechtert) als de mate waarin cliënten zelfregie 
(kunnen) voeren. Een enkeling is van mening dat hierbij in het geheel geen vooruitgang 
is geboekt. Bijna de helft van de samenwerkingspartners die hierover een oordeel heeft 
gegeven, geeft aan het deels wel en deels niet eens te zijn dat hierop positieve resultaten 
worden geboekt. De overige (ook circa de helft) zien wel positief resultaat. Opvallend 
aan deze onderzoeksuitkomsten is dat de sociale teams zelf, maar met name ook de 
cliënten een stuk positiever zijn over de verbetering van de zelfredzaamheid. Ondanks 
dat deze oordelen van samenwerkingspartners niet betekenen dat de sociale teams in 
het geheel geen resultaten boeken op dit vlak is dit wel een serieuze indicatie dat de 
doelstellingen zeker nog niet geheel worden gerealiseerd. 
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De professionals hebben geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of de aanpak 
met sociale teams leidt tot minder duurdere specialistische hulp  en meer lichtere hulp-
verlening. De inschatting van dezelfde professionals dat zwaardere problematiek wordt 
voorkomen geeft een indicatie dat hiermee (uiteindelijk) ook meer en duurder specia-
listische zorg wordt voorkomen. Ook over andere doelstellingen en beoogde resultaten 
van de sociale teams hebben we geen eenduidig beeld. Dit betreft vooral de volgende 
punten:

• Vaker zelf de regie nemen door de cliënt en inzet eigen kennis en vaardigheden.

• Vaker gebruik van eigen netwerk van de cliënt.

• Vaker sprake van preventie en vroeg signalering.

• Duurzaamheid van de behaalde resultaten.

Hier lijkt wel degelijk resultaat te worden geboekt en ook vooruitgang ten opzichte van 
de aanpak voor de oprichting van de sociale teams, maar in slechts een deel van de 
gevallen of in beperkte mate.

Ondanks dat zowel teamleden, samenwerkingspartners en cliënten overwegend posi-
tief zijn over de inzet en de behaalde resultaten van de sociale teams worden niet alle 
doelstellingen behaald. Zo is er maar beperkte vooruitgang in het in een vroegtijdig 
stadium helpen van cliënten. Het moment van aanmelden van cliënten ligt volgens de 
sociale teams soms te laat.  

Ten opzichte van de voormalige zorg- en hulpverlening is er vooral verbetering in de 
breedte van de aanpak, in het in beeld brengen van alle relevante problematiek en in de 
integrale aanpak van deze problematiek. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Zoals we in het inleidende hoofdstuk al beschreven, hebben we in deze evaluatie 
gekeken naar de volgende onderzoeksvragen:

1. In welke mate realiseren de sociale teams hun doelstelling (het snel, effectief 
en in een vroeg stadium helpen van cliënten, met versterking/behoud van hun 
zelfredzaamheid)? 

2. In hoeverre slagen zij erin te werken volgens de geformuleerde uitgangspunten 
(maatwerk, nabijheid, zelfregie en wederkerigheid, bijdrage aan preventie en 
vroegsignalering)?

Vanuit de uitgevoerde verkenning onder de verschillende betrokken partijen presen-
teren we in de volgende paragrafen de conclusies over het realiseren van de doelstel-
lingen en het werken volgens de opgestelde uitgangspunten.

5.1 Conclusies: behaalde resultaten en realiseren 
doelstellingen

De hoofdconclusies over het realiseren van de doelstellingen zijn als volgt:

1. De sociale teams slagen in de doelstelling om na aanmelding snel en vaak ook 
effectief cliënten te helpen. Ze bieden in het algemeen concrete ondersteuning 
aan cliënten; deze voelen zich in de meeste gevallen gehoord en ondersteund. 
In een deel van de gevallen slagen de sociale teams er ook in om escalatie en 
zwaardere problematiek te voorkomen. Cliënten zijn vooral positief over de 
ontvangen ondersteuning en zien deze ook als effectief.

2. Wat betreft versterking/behoud van de zelfredzaamheid van cliënten is het 
beeld minder duidelijk. Ruim de helft van de teamleden en samenwerkings-
partners ziet hier vooruitgang, maar een bijna net zo groot deel geeft aan dit niet 
zo duidelijk te zien. Cliënten zijn over het algemeen juist erg positief over hun 

zelfredzaamheid en denken hun problemen nu beter aan te kunnen of beter te 
weten waar hulp te vragen dan vóór de ontvangen ondersteuning.

3. Teamleden en samenwerkingspartners hebben geen eenduidig antwoord op de 
vraag of de sociale teams nu leiden tot minder inzet van zwaardere en duurdere 
specialistische zorg. De inschatting van deze partijen dat zwaardere problema-
tiek wordt voorkomen, maakt het aannemelijk dat dit (uiteindelijk) leidt tot het 
minder vaak inzetten van aanvullende en/of duurdere specialistische hulpver-
lening. 

4. Een doelstelling waar nog niet aan lijkt te worden voldaan is het in een vroeg-
tijdig stadium helpen van cliënten. Vanaf het moment van aanmelding lukt het 
de sociale teams veelal om samen met de cliënt de problematiek integraal in 
beeld te krijgen en aan te pakken. Het sociale team zelf vindt echter dat een deel 
van de cliënten beter eerder aangemeld had kunnen worden, zodat alle relevante 
problemen van de cliënt ook eerder waren aangepakt.

In het onderstaande werken we de verschillende conclusies verder uit.

Vollediger inzicht in de problematiek, snellere actie en betere resultaten voor de 
cliënten
Er blijkt over de behaalde resultaten een duidelijke overeenstemming te bestaan tussen 
de teamleden en de samenwerkingspartners. Beide groepen professionals geven aan dat 
met de inzet van de sociale teams betere resultaten voor de cliënten worden geboekt. 
Hierbij wijzen de professionals vooral op het snel kunnen acteren en het integraal in 
beeld krijgen en aanpakken van de relevante problematiek. Mede hierdoor zijn zij van 
mening dat problemen eerder dan in het verleden worden opgepakt en dat daarmee ook 
escalatie en grotere problemen worden voorkomen. Het beeld van de cliënten onder-
steunt dit. De geïnterviewde cliënten zijn overwegend positief. De meeste cliënten 
voelen zich gehoord en ondersteund en hebben het idee dat de ondersteuning hun 
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omstandigheden zoals een lichte verstandelijke beperking (lvb) of psychische aandoe-
ningen waarschijnlijk altijd een beperkte zelfredzaamheid zullen hebben.

5.2 Conclusies: werken volgens de opgestelde 
uitgangspunten

Teamleden, samenwerkingspartners en cliënten zijn over het algemeen tevreden over 
het werk van de sociale teams. Zij zijn tevreden over de werkwijze en professionals 
kunnen er over het algemeen goed mee uit de voeten. Zorgmijding, dementie-, ggz- en 
lvb-problematiek, maar ook het ontbreken van een (positief) netwerk, zijn daarin wel 
aandachtspunten. Vooral als het gaat om het afsluiten van de hulp en de eventueel beno-
digde nazorg en monitoring.

Tegelijkertijd constateren teamleden, samenwerkingspartners en cliënten meerdere 
verbeter- en aandachtspunten, vooral in de communicatie en afstemming. Zo zijn 
teamleden en samenwerkingspartners niet altijd bekend met elkaars kennis, expertise 
en mogelijkheden, en weten ook cliënten niet altijd wat zij van beide partijen kunnen 
verwachten. Het is van belang hier in een vroeg stadium aandacht aan te besteden. 
Dit kan voorkomen dat de verwachtingen van teamleden, samenwerkingspartners 
en cliënten uiteenlopen, en het kan bewerkstelligen dat partijen op een juiste manier 
gebruikmaken van elkaars kennis, expertise en mogelijkheden. Dit om uiteindelijk tot 
zo gunstig mogelijke resultaten te komen. 

5.3 Werkzame bestanddelen en aandachtspunten 
Gezien de conclusies uit de voorgaande paragrafen kunnen we stellen dat met de invoe-
ring van de huidige aanpak met sociale teams de kwaliteit van de zorg- en hulpverlening 
aan de burgers in Amstelveen en Aalsmeer is verbeterd. Het is echter niet zo dat alle 
beoogde doelstellingen zijn gerealiseerd en het is moeilijk aan te geven in welke mate de 
verbeteringen zich hebben voorgedaan. 

concrete resultaten oplevert en ook effectief is. Deze cliënten zijn ook van mening dat 
hun situatie zonder de inzet van het sociale team nu slechter zou zijn. 

Voorkomen zwaardere problematiek indicatie voor minder duurdere specialistische 
hulp  
Zowel professionals van het wijkteam als de samenwerkingspartners en de cliënten zijn 
overwegend van mening dat de inzet van de sociale teams heeft geleid tot het voor-
komen van zwaardere problematiek. Dit maakt het aannemelijk dat dit (uiteindelijk) 
leidt tot het minder vaak inzetten van aanvullende en/of duurdere specialistische hulp-
verlening. Er zijn immers minder of minder grote problemen. De professionals uit de 
sociale teams vinden het echter lastig om iets te zeggen over de mate van het minder 
vaak inzetten van duurdere specialistische hulp en het vaker inzetten van lichtere hulp. 
Ruim de helft van de teamleden geeft aan dat het lukt om minder vaak duurdere zorg 
in te zetten, maar tegelijkertijd geeft ook bijna de helft van de teamleden aan hier geen 
duidelijk beeld van te hebben.

Aanwijzingen voor lichte verbetering zelfredzaamheid maar nog wel verbeterpunt
De zelfredzaamheid van cliënten levert twee belangrijke observaties op. Ten eerste is het 
van belang te beseffen dat er uiteraard verschillen bestaan in de initiële mate van zelf-
redzaamheid van de cliënten. Zo waren sommigen voor de inzet door het sociale team 
al goed zelfredzaam, terwijl anderen dat maar zeer beperkt of helemaal niet waren. Ten 
tweede lijkt er op dit punt geen overeenstemming te zijn tussen cliënten en professionals. 
In de zelfanalyse van de cliënten geeft een grote meerderheid aan zaken nu beter zelf te 
kunnen oppakken. De professionals van de sociale teams en de samenwerkingspartners 
zeggen echter hier geen duidelijk beeld van te hebben of zien meer zelfredzaamheid en 
meer zelf regie kunnen voeren van cliënten juist als verbeterpunt. Binnen het kader van 
deze evaluatie concluderen we dat er aanwijzingen zijn dat de zelfredzaamheid en zelf-
regie van cliënten wel is verbeterd, maar dat dit nog beperkt lijkt en hier nog belangrijke 
stappen te zetten zijn. Daarbij merken we ook op dat voor een deel van de cliënten een 
(sterke) verbetering van de zelfredzaamheid waarschijnlijk niet reëel is. Professionals 
van zowel de teams als de samenwerkingspartners wijzen op een groep cliënten die door 
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Bij de huidige werkwijze van de teams zien we de volgende aandachts- en verbeter-
punten:

• Verwijzende partijen melden cliënten soms pas laat aan.

• Zowel de samenwerkingspartners als de sociale teams leveren soms in eerste 
instantie relevante informatie onvolledig aan.

• Een aantal teamleden ervaart druk om zo lang mogelijk te wachten met het 
inschakelen van specialistische tweedelijnszorg. Het is niet duidelijk of daar-
door ook te lang wordt gewacht met het inschakelen van de benodigde specia-
listische zorg.

• Een deel van de teamleden ervaart regelmatig relatief hoge administratieve 
lasten, en regelmatig of (bijna) altijd een relatief hoge caseload. Dat blijft een 
aandachtspunt.

• Nog steeds bestaat er voor een deel onbekendheid bij andere partijen en ook bij 
cliënten waar het sociale team nu precies voor is en wat de werkwijze is.

• Het strikte criterium van problemen op minimaal drie leefgebieden kan in 
sommige gevallen een belemmering zijn om vroegtijdig escalatie van problemen 
(preventie) en daarmee ook later meer en/of duurdere (specialistische) zorg te 
voorkomen.

• Binnen de teams en breder binnen de gemeente lijkt nog verbetering mogelijk 
door meer gebruik te maken van de aanwezige kennis en ervaring van collega’s.

• De bereikbaarheid van het team is volgens de samenwerkingspartners meestal 
goed, maar soms hebben externen naar eigen zeggen toch moeite om snel 
contact met het sociale team te krijgen.

• Let goed op voldoende nazorg en monitoring na afronding van de feitelijke 
ondersteuning.

• Organisaties van vrijwilligers geven aan dat er soms weinig aandacht lijkt te zijn 
voor de rol die vrijwilligers kunnen spelen. 

Werkzame bestanddelen en sterke punten van de sociale teams

We onderscheiden de onderstaande sterke punten / werkzame bestanddelen in de werk-
wijze van de sociale teams. Deze hebben vooral gezorgd voor de deels verbeterde resul-
taten:5

• Bundeling van kennis en expertise in één team.

• Integrale aanpak waarbij alle relevante problemen in beeld worden gebracht en 
samen met de cliënt worden aangepakt.

• Het snel kunnen ondersteunen van cliënten na aanmelding.

• Eén regievoerder/aanspreekpunt voor de cliënt en andere zorg- en hulp- 
verleners.

• Korte lijnen met partijen binnen en buiten de gemeente (wel afhankelijk van 
welke samenwerkingspartner en welke medewerker van het sociale team).

• Luisteren naar en betrekken van de cliënten bij het bepalen en uitvoeren van de 
aanpak.

• Realiseren van concrete resultaten voor cliënten (zoals een uitkering die is gere-
geld, een kind dat op school kan blijven of een schoner en netter huis).

• Het gevoel van cliënten dat er iemand klaarstaat om te helpen wanneer nodig.

Aandachts- en verbeterpunten

Zoals gesteld worden de doelstellingen niet geheel gerealiseerd. Vooral bij het in een 
vroeg stadium helpen van cliënten blijven de resultaten achter bij de doelstellingen. 
Maar op de gebieden van minder inzet van zwaardere zorg en de verbetering van zelf-
redzaamheid worden de doelstellingen ook nog niet behaald. 

5   Deze punten zijn deels letterlijk door de teamleden en de samenwerkingspartners benoemd en deels 
aangevuld door de onderzoekers vanuit de door de professionals gegeven oordelen over de werkwijze.
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kosten lijken goede redenen om hier vanuit de sociale teams ook extra aandacht 
aan te besteden.

3. Overweeg om ook cliënten met minder (zware) problematiek te onder-
steunen wanneer de inschatting van de professional is dat daarmee escalatie 
en zwaardere problematiek kan worden voorkomen. We doelen hiermee met 
name op het gehanteerde toelatingscriterium van problemen op minimaal 
drie leefgebieden. We bevelen aan om de beslissingsbevoegdheid hierover bij 
de individuele professionals en/of de teamleiders te leggen. Vanuit een capa-
citeitsoogpunt en het beheersbaar houden van de caseload kan het wenselijk 
lijken om hier formeel een strikt toelatingscriterium voor vast te leggen. Dit 
kan echter botsen met de doelstellingen van de sociale teams om snel, effectief 
en in een vroeg stadium cliënten te helpen en om zwaardere problematiek en 
(daarmee) duurdere zorg te voorkomen. Het is van belang dat de professionals 
op de werkvloer goed blijven inschatten of hulp bieden vanuit het sociale team al 
direct nodig is of dat de cliënt zelf of andere hulpverlening dit goed zou moeten 
kunnen oppakken. 

4. Binnen de sociale teams lijkt nog verbetering mogelijk door meer kennis 
te ontwikkelen, maar vooral ook door (nog) meer gebruik te maken van de 
aanwezige kennis en ervaring van collega’s. Dit geldt ook voor het gebruik-
maken van de kennis van de vakafdelingen binnen de gemeente (vooral betref-
fende W&I-vraagstukken). 

5. De bereikbaarheid van het team is volgens de samenwerkingspartners meestal 
goed, maar soms hebben externen naar eigen zeggen toch moeite om snel 
contact met het sociale team te krijgen. Ook is bij niet alle externe partijen 
bekend dat er een centraal telefoonnummer van de sociale teams is. 

6. Let goed op voldoende nazorg en monitoring na afronding van de feitelijke 
ondersteuning. Momenteel wordt er al met een beperkte monitoring van enkele 
maanden gewerkt. We adviseren hier formeel geen limiet voor op te leggen 
en het aan de professionele afweging van de teamleden over te laten in welke 
mate monitoring/vinger aan de pols houden nodig is. Dit kan per cliënt sterk 

5.4  Aanbevelingen
Mede vanuit de hiervoor genoemde aandachtspunten komen we tot de volgende aanbe-
velingen:

1. Zet meer in op tijdige aanmelding van cliënten bij de sociale teams en daarmee 
op een vroegtijdige integrale aanpak van problematiek. Een van de basisge-
dachten en doelstellingen van de sociale teams (in Amstelveen en Aalsmeer 
maar ook breder in het land) is dat door het snel en liefst preventief oppakken 
van problemen, escalatie en daarmee ook de inzet van meer en van duurdere 
(specialistische) zorg kan worden voorkomen. Het tijdig aanpakken van de 
relevante problematiek leidt hierbij tot betere resultaten voor de cliënt en tot 
lagere (maatschappelijke) kosten. Voorwaarde hiervoor is dat de sociale teams 
cliënten tijdig kunnen helpen. Dit zijn immers de enige teams die in de praktijk 
de problematiek van cliënten volledig integraal oppakken en gepositioneerd 
zijn om centraal de regie over de hulpverlening te voeren. De sociale teams zijn 
niet zo ingericht dat zij direct voor burgers toegankelijk zijn. Cliënten komen 
via doorverwijzende partijen bij de teams terecht. Gezien het grote belang dat de 
tijdige aanmelding en de vroegtijdige aanpak door het sociale team binnen het 
gekozen systeem heeft, bevelen we aan om dit aspect op korte termijn samen met 
de sociale teams en de relevante samenwerkingspartners verder te onderzoeken. 
En daarna zo snel mogelijk tot afspraken te komen om de tijdige aanmelding te 
realiseren. 

2. Leg andere partijen en cliënten nog duidelijker uit waar het sociale team nu 
precies voor is (en waar niet voor), wat de werkwijze is en wat men van het team 
mag verwachten. Zowel bij samenwerkingspartners als bij cliënten lijkt dit niet 
altijd geheel duidelijk te zijn. Uiteraard is het ook de verantwoordelijkheid van 
deze partijen zelf om hierover informatie te zoeken. Misverstanden en vertra-
gingen zijn mogelijk te voorkomen als iedereen precies op de hoogte is. De 
centrale regierol van de sociale teams, het feit dat ze relatief recent gestart zijn, 
de belangen voor het welzijn van cliënten en het beheersbaar houden van de 
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of ze hun doelstellingen realiseren. In deze paragraaf reiken we daarom bouwstenen 
aan in de vorm van een voorstel op hoofdlijnen voor een toekomstige monitoring van 
de resultaten van de sociale teams. We spreken hier bewust over bouwstenen en een 
voorstel op hoofdlijnen, omdat de ontwikkeling van een monitoringsysteem een lastige 
opgave is. In een dergelijke monitor dienen beleidsdoelstellingen en ambities, het regis-
tratiesysteem van de teams en outputgegevens te worden gecombineerd tot een geheel. 
Ook moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de volledigheid en gedetail-
leerdheid van de monitor ten opzichte van de administratieve lasten voor de teamleden 
en de uitvoeringskosten.

Veel gemeenten in Nederland onderzoeken de mogelijkheden van een monitoringsys-
teem of zetten er een op. Tot nu toe is er geen gestandaardiseerd systeem of methode 
voor monitoring.

Wij adviseren om de monitor op te zetten aan de hand van de beleidsdoelstellingen. 
De inzet is immers deze te realiseren. Om inzicht te krijgen in de voortgang en om de 
mogelijkheid te hebben om gericht bij te sturen, zijn voor de verschillende beleidsdoel-
stellingen criteria nodig die meetbaar zijn (kwantitatief of eventueel kwalitatief). Voor 
een gedegen inzicht in de voortgang dienen de beleidsdoelstellingen SMART gefor-
muleerd te zijn en dient een nulmeting plaats te vinden. Op die manier zijn de moni-
toringsresultaten in perspectief te plaatsen. Voorliggende studie kan een basis vormen 
voor een op te zetten monitor en kan als ondersteuning dienen bij het bepalen van de te 
monitoren aspecten van de sociale teams. Deze rapportage kan ook onderdeel vormen 
van de nulmeting.

In onderstaand overzicht zijn per doelstelling van de sociale teams een of meerdere 
opties opgenomen die inzicht bieden in de mate waarin deze is gerealiseerd. Dit over-
zicht kan dienen als basis voor het denkproces over een op te zetten monitor. Het over-
zicht is bedoeld als hulpmiddel en niet als blauwdruk. Het is ook niet ons advies om alle 
genoemde mogelijkheden in de uiteindelijke monitor op te nemen.

verschillen en bijvoorbeeld bij cliënten met dementie, ggz- of lvb-problematiek 
vaker nodig zijn. Mogelijk kunnen ook wijkcoaches, praktijkondersteuners van 
de huisarts, mantelzorgers en vrijwilligers hierin iets betekenen, waarbij het bij 
de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers van belang is om rekening te houden 
met de relatief ‘zware’ doelgroep. De doelstelling van de sociale teams om snel en 
vroegtijdig hulp te bieden en daarmee zwaardere problematiek te voorkomen 
kan optimaal worden vormgegeven wanneer de sociale teams snel een moge-
lijke terugval en nieuwe problemen bij cliënten in beeld hebben. Ook hier is het 
zo dat een uniforme regel niet goed aansluit bij de uitgangspunten en doelstel-
lingen van de sociale teams. Maatwerk vanuit inschattingen van de betrokken 
professionals lijkt de meeste kans op een optimaal resultaat te bieden. 

7. Gezien het belang dat de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hechten aan zelf-
redzaamheid, zelfregie en inzet van het eigen netwerk van cliënten adviseren 
we hier meer inzicht in te verkrijgen. Dit kan door hier uitgebreid op te moni-
toren of periodiek afzonderlijk onderzoek naar te doen. De voorliggende studie 
geeft slechts ten dele inzicht in de mate waarin vooral zelfregie en inzet van het 
eigen netwerk van cliënten wordt gerealiseerd. Deze aspecten vormen echter 
een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de doelstellingen door de 
sociale teams. Ons advies is om met name het aspect van zelfredzaamheid, zelf 
regie voeren en het netwerk van cliënten nader te bekijken. Hierbij kan dan ook 
aandacht zijn voor de manier waarop de inzet van de cliënten zelf nog verder 
te vergroten is, bij welk deel van de cliënten dat kan en welke partijen daar een 
rol in hebben. Ook is het van belang te kijken hoe realistisch het is om zelfred-
zaamheid bij cliënten te verwachten. Sommige cliënten zullen mogelijk altijd 
een beperkte zelfredzaamheid houden en geen of slechts beperkte vooruitgang 
kunnen boeken.

5.5 Monitoring
Voor de doorontwikkeling van de teams en het blijvend inzetten op verbetering van 
de kwaliteit van de hulpverlening is het van belang om ook in de toekomst aandacht te 
hebben voor de wijze waarop de sociale teams werken, welke resultaten ze behalen en 
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Mogelijkheden voor monitoring voortgang sociale teams

Basisgegevens

1. Aantallen casussen/cliënten uitgesplitst naar:
a. Huishoudenskenmerken
b. Wijk
c. Type problematiek
d. Looptijd

B. In welke mate realiseren de sociale teams hun doelstelling (het snel, effectief en in een vroeg stadium helpen van cliënten, met versterking/behoud van 
      de zelfredzaamheid van cliënten)?

2. Snel helpen van cliënten. 1. Gemiddelde tijd tussen aanmelding en start ondersteuning door het sociale team. Dit vergt het per team registreren van de aanmelddatum 
en datum start ondersteuning.

3. Het in een vroeg stadium helpen van cliënten.

Dit is niet goed objectief vast te stellen. Het in een vroeg stadium helpen is afhankelijk van het tijdig aanmelden door een andere partij. Een 
mogelijk te hanteren criterium is het percentage cliënten dattijdig is aangemeld bij het sociale team.

1. Een mogelijkheid is een beoordeling per casus door het teamlid of een cliënt tijdig is doorverwezen. Idealiter vindt de beoordeling plaats 
in afstemming met de doorverwijzende professional.

2. Een alternatief is om periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) voor een selectie van cliënten een beoordeling te laten maken door de betreffende 
teamleden.

4. Voorkomen van zwaardere problematiek en   
(daarmee) duurdere zorg. 

1. Inschatting (subjectief) per casus door teamlid (eventueel samen met cliënt) of een (extra) toename van de problemen is voorkomen. Per 
definitie dient hiervoor een inschatting te worden gemaakt, omdat vergeleken wordt met een situatie die zich niet heeft voorgedaan. Dit 
kan aan het einde van een traject bij alle cliënten, of periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) onder een selectie van cliënten.

2. Inzicht in de inzet van duurdere zorg kan op macroniveau op meer objectieve wijze worden verkregen door te kijken naar het aantal en de 
kosten van de beschikkingen van individuele maatwerkvoorzieningen en doorverwijzingen. Aandachtspunt hierbij is het verschil tussen 
kosten gemaakt door de gemeente en door overige partijen, bijvoorbeeld Rijk of zorgverzekeraar. Door de gegevens over meerdere jaren 
met elkaar te vergelijken, is de ontwikkeling te monitoren.

3. Stapelingsmonitor: aantal voorzieningen per huishouden:
a. Het CBS voert een stapelingsmonitor uit waaraan gegevens per gemeente ontleend kunnen worden. Deze gegevens komen echter met een   
bepaalde vertraging beschikbaar.
b. De gemeente zou ook kunnen kijken naar de voorzieningen die vanuit de eigen begroting worden gefinancierd. Aandachtspunt hierbij is 
wel de privacywetgeving.  Het College bescherming persoonsgegevens zal moeten aangeven of de verschillende registratiesystemen gekop-
peld mogen worden voor de gemeentelijke monitor.

5. Op- en afschaling van zorg 1. Aantallen doorverwijzingen, uitgesplitst naar:
a. Type zorg.
b. Kosten per casus.
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6. Effectiviteit en duurzaamheid van de behaalde resul-
taten

1. Inschatting door professionals van het sociale team en de cliënt van de mate waarin problematiek is opgelost bij afsluiting van het traject.
2. Participatie (sociale participatie en werk). Per cliënt vergelijking beginsituatie en situatie na afronding begeleiding. Aantal cliënten per jaar 

dat vooruit is gegaan op de participatieladder (aantal stappen).
3. Meting van outcome-indicatoren zoals:
a. Aantal huisuitzettingen.
b. Aantal uithuisplaatsingen. 
c. Aantal huishoudens met problematische schulden.
d. ... 

Het is goed hierbij te beseffen dat de inzet van de sociale teams maar voor een deel de reden zal zijn voor de ontwikkeling van de genoemde 
outcome-indicatoren. 

4. Recidive: aantal cliënten dat na afsluiting van de hulpverlening binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld een of twee jaar) voor dezelfde 
problematiek opnieuw wordt doorverwezen naar het sociale team. Dit zegt iets over de oorspronkelijk geleverde ondersteuning, het 
moment van  afsluiten van deze ondersteuning en over de nazorg (monitoring van de cliënt).

7. Daadwerkelijke benutting van de eigen kracht van    
cliënten en hun netwerk

1. Aantal cliënten waarbij daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht en eigen netwerk;
2. Hierbij is een onderscheid te maken naar de mate waarin de cliënt gebruik maakt van eigen kracht en netwerk (bijvoorbeeld in grote mate 
en beperkte mate).

Beoordeling kan geschieden door teamlid sociaal team en/of door de cliënt (mogelijk in combinatie met onderzoek cliënttevredenheid).

8. Vergroten zelfredzaamheid en zelfregie 1. ZRM-score. De ZRM is een subjectieve beoordeling door de professional en is primair bedoeld voor de ondersteuning van professionals 
ten behoeve van de hulpverlening. Ook de sociale teams gebruiken de ZRM. Het nadeel van de ZRM is dat het een subjectieve beoorde-
ling door de betreffende professional is en dat deze beoordeling niet altijd even makkelijk te maken is. Het voordeel is dat het instrument 
al wordt gebruik door de sociale teams en dat het ook elders in het land in veel gemeenten wordt toegepast. Hierdoor is er steeds meer 
ervaring mee en zijn vergelijkingen mogelijk. Gezien het belang dat de gemeente hecht aan zelfredzaamheid is de ZRM op de volgende      
manier in de monitor te gebruiken:

a. Afname op drie of vier momenten: aan het begin van een traject, tussentijds, bij afsluiting en eventueel drie tot zes maanden na afsluiting 
hulpverlening (i.v.m. inzicht in duurzaamheid van het behaalde resultaat).
b.We stellen voor om ook een beoordeling van de ontwikkelpotentie in de ZRM op te nemen. Er bestaan immers grote verschillen tussen 
cliënten in hoeverre verwacht mag worden dat hun zelfredzaamheid toeneemt. Sommige cliënten hebben een lage zelfredzaamheid en 
zullen vanwege een bepaalde beperking (bijvoorbeeld ggz-problematiek of lvb) nooit een hoge mate van zelfredzaamheid kunnen realiseren. 
Andere cliënten hebben al een hoge zelfredzaamheid en kunnen daardoor niet meer sterk doorgroeien. Naast de beoordeling van de absolute 
mate van zelfredzaamheid adviseren we om vooral te kijken naar de mate waarin de ontwikkelpotentie van cliënten wordt gerealiseerd. 

2. Om op een relatief objectieve wijze de zelfredzaamheid te monitoren kan periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) onder een selectie van 
cliënten door een onderzoeker van buiten de sociale teams  een onderzoek worden uitgevoerd. Mogelijk met het ZRM-instrument. Het 
belangrijkste voordeel hiervan is dat de teamleden niet hun eigen werk beoordelen. Nadeel is dat dit extra belasting van cliënten met zich 
meebrengt.  

3. Eventueel kan de beoordeling door deze onderzoeker van een selectie van casussen ook primair gebruikt worden om de beoordelingen van 
de teamleden zelf te ijken. Hierbij wordt dan gekeken naar het verschil tussen de gemiddelde beoordeling van de teamleden zelf en die van 
de onderzoeker (van dezelfde cliënten). Dit verschil (als dat er is) geeft dan een indicatie voor alle beoordelingen van de teamleden. 
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9. Oordelen van cliënten over de effectiviteit van de     
ondersteuning

Verschillende mogelijkheden voor inzicht cliënttevredenheid, waaronder: 

1. Evaluatieformulier laten invullen door cliënt bij afsluiting case. Mogelijk kan dit ook in een gesprek met het teamlid. Aandachtspunt 
hierbij is natuurlijk wel de vertrouwensrelatie tussen professional  en cliënt versus objectiviteit.

2. Voor individuele maatwerkvoorzieningen zijn gemeenten verplicht een cliëntervaringsonderzoek  uit te voeren. De VNG heeft hiervoor 
een standaardenquête beschikbaar. Het is mogelijk om deze  enquête uit te breiden door ook vragen over het sociaal team op te nemen 
en om deze ook uit te zetten onder cliënten die wel door het sociaal team worden ondersteund maar geen individuele  maatwerkvoorzie-
ning ontvangen. Deze werkwijze is bijvoorbeeld in Eindhoven toegepast. Deze enquête kan jaarlijks onder alle of een selectie van cliënten 
worden uitgezet.

10. Efficiëntie van de aanpak 1. Totale kosten van de hulpverlening (sociale teams, eerstelijnszorg en overige tweedelijnszorg per jaar).
2. Periodiek casuïstiekonderzoek, waarbij de kosten en de behaalde resultaten voor een selectie van casussen in beeld worden gebracht.16

C. In welke mate slagen zij erin te werken volgens de geformuleerde uitgangspunten (maatwerk, nabijheid, zelfregie en wederkerigheid, bijdrage aan preventie en vroegsignalering)?

Werken volgens uitgangspunten Subjectieve beoordeling van de mate waarin volgens de verschillende uitgangspunten is gewerkt:
1. Zelfanalyse door teamleden per casus of voor een selectie of hun gehele caseload in een jaar.
2. Beoordeling door cliënt per casus of gekoppeld aan cliëntervaringsonderzoek.
3. Beoordeling door onderzoeker van buiten de sociale teams in een periodiek onderzoek (bijvoorbeeld jaarlijks).

D. Samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente 

Samenwerking met interne en externe partijen Hiertoe kan periodiek (bijvoorbeeld tweejaarlijks) de in de voorliggende evaluatie gehanteerde vragenlijst worden gebruikt.
 

6 Een mogelijk instrument hiervoor is de effectencalculator, zie ook www.effectencalculator.nl
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Bijlage Overzicht van samenwerkingspartners 

die zijn benaderd voor de enquête 

Afdelingen gemeente    Aantal respondenten

• Jongerenwerk    2 (jongerenwerkers)

• Leerplicht/RMC    7 (leerplichtambtenaren)

• Sociaal loket/Amstelveenloket  14 (coördinator, loketmede - 
                         werkers, medewerkers, consu 
      lent,  jeugdhulpverlener)

• Vakafdeling Bijzondere bijstand  4 (consulenten)

• Vakafdeling Jeugdhulpverleners  13 (jeugdhulpverleners)

• Vakafdeling Openbare orde en veiligheid geen 

• Vakafdeling Schuldhulpverlening  13 (consulenten, teamleider)

• Vakafdeling Urgente Woonzaken  3 (consulenten, teamleider)

• Vakafdeling Werk & Inkomen  22 (consulenten, (klant)mana 
      gers, businesscontroller)

• Vakafdeling Wmo consulenten  13 (indicatieadviseurs, team 
      leider,  consulent)
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• Vita team Ouderenadvies   1 

• Vita team Huiselijk Geweld   1 

• Vrijwilligerscentrale   geen

• William Schrikker groep   1

• Woningbouwvereniging   3

• Zorgcentrum Aelsmeer   1 (wijkverpleegkundige)

• GGZ inGeest    1

• SV Land     1

• VOA     1

• Vl     1

• Vrijwillige Ouderen Adviseurs  1

• Wijkoverleg Stommeer   1

• Overig      2 

Andere organisaties    Aantal respondenten

• Aanzet Amstelveen    3 (wijkcoaches)

• Altra     1 (geen info over functie)

• Beter Buren    1 (geen info over functie)

• Brijder     1 (preventiewerker)

• Eigen Haard    1 (geen info)

• GGD Amsterdam    4 (jeugdverpleegkundige 1, rest  
      onbekend)

• Huisartsenpraktijk    geen

• Humanitas thuisadministratie  geen

• Homestart    1 (vrijwilligerscoördinator) 

• InGeest     2 (crisisdienst 1)

• Jeugdriagg    2 

• JBRA     1 (teammanager)

• Kabouterhuis    1 (gb-er)

• Mantelzorg en meer   1 

• Ons Tweede Huis    1 

• Participe     geen

• Politie     9 (wijkagenten)

• Raad vd Kinderbescherming   geen 

• Thuiszorgorganisatie   geen 

• Veiligheidshuis Amsterdam Amstelland geen 

• Veilig Thuis    2 

• Vita team AMW    3
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Als gevolg van de decentralisaties, hebben gemeenten nieuwe taken gekregen op het 

gebied van zorg- en hulpverlening. Om deze taken op te pakken hebben de gemeenten 

Aalsmeer en Amstelveen in 2015 gezamenlijk sociale teams opgericht. Deze teams richten 

zich op multiprobleemgezinnen en hebben als doelstelling om snel, effectief en in een 

vroeg stadium te helpen, zodat de ondersteunde cliënten weer zelfredzaam worden of 

zelfredzaam blijven.

In deze evaluatie heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van beide gemeenten 

onderzocht in welke mate de teams hun doelstellingen realiseren en in welke mate zij 

erin slagen te werken volgens de geformuleerde uitgangspunten van maatwerk, nabijheid, 

zelfregie, preventie en vroegsignalering. In de evaluatie zijn vragenlijsten uitgezet 

en gesprekken gevoerd met de ambtelijk verantwoordelijken, teamleden, cliënten en 

samenwerkingspartners.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie doen de onderzoekers een aantal 

aanbevelingen om de effectiviteit van de teams verder te verbeteren. Ook bieden ze een 

basis voor de toekomstige monitoring van de teams.




