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Samenvatting 

Voorliggend business case onderzoek naar de wijkteams bouwt voort op de analyses van 2014 en 

2015. Het geeft een inschatting van het maatschappelijk rendement van de huidige aanpak via 

wijkteams ten opzichte van de aanpak zoals die voor de instelling van de wijkteams gangbaar was, 

op basis van een analyse van 22 cases. 

  

Met maatschappelijk rendement wordt hier bedoeld dat zowel de directe financiële kosten van de 

aanpak in beeld zijn gebracht, als het effect van de aanpak voor de cliënt. Bij de directe financiële 

kosten gaat het om de kosten voor alle betrokken partijen (de maatschappij), niet alleen voor de 

gemeente. Bij het effect voor de cliënt gaat het om veranderingen in welzijn en welbevinden van de 

betrokken persoon als gevolg van de zorg- en hulpverlening.  

 

Naast deze kwantitatieve analyse is in het onderzoek een11-tal interviews gehouden waarin is 

ingegaan op het functioneren van de wijkteams, de relatie met de verbrede toegang, met Werk en 

Inkomen, Kredietbank Rotterdam en de Taskforce Tegenprestatie.  

 

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn: 

 

 De huidige wijkteamaanpak leidt tot minimaal vergelijkbare, en vaak tot betere resultaten voor 

cliënten dan de oude aanpak. In het merendeel van de gevallen is de aanpak ook goedkoper 

(13 van de 22), of even duur (5 van de 22). In de overige gevallen (4 van de 22) is de 

wijkaanpak duurder geweest dan de oude aanpak. Voor alle 22 onderzochte cases samen zijn 

de totale kosten circa 11 procent lager dan de aanpak in een referentiesituatie zonder 

wijkteams. In 2014 en 2015 was dit respectievelijk 4 procent en 9 procent. De eerder gevonden 

besparing wordt in dit onderzoek derhalve bevestigd en is nog iets hoger dan in 2015; 

 

 Uit de analyse blijkt verder dat er in de helft van de onderzochte cases in theorie de 

mogelijkheid tot verdere optimalisering bestaat. In de praktijk zal een deel van de 

belemmeringen niet geheel oplosbaar blijken en zal de hulpverlening daardoor niet altijd 

maximaal efficiënt kunnen zijn. Verwacht mag worden dat het daadwerkelijk te behalen 

maximaal rendement met de wijkteamaanpak op circa 15 procent kan uitkomen (i.c. halverwege 

de berekende bandbreedte van 11 tot 20 procent); 
 

 De wijkteamaanpak is duidelijk voorbij de opstartfase. De basis is redelijk op orde, maar er zijn 

nog verbeteringen mogelijk en nodig: 

- Bij bijna alle teams is de huisvesting op orde; 

- ICT en registratiesystemen functioneren, maar zeker nog niet optimaal; 

- Er is nodige de vooruitgang geboekt bij de integratie van de jeugd & gezin- en 

volwassenteams; 

- Nog steeds geldt dat professionals in de teams nog meer kennis en begrip van elkaars 

werkvelden dienen op te doen. Dat geldt in het bijzonder voor kennis over en inzicht in 

financiële/W&I vraagstukken en mogelijke oplossingen daarvan; 

- Teams hebben elk een eigen werkwijze ontwikkeld. Niet duidelijk of dit het benodigde lokale 

maatwerk betreft of dat er ook nog slagen gemaakt kunnen worden door meer te 

standaardiseren; 
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- Daar waar we in 2014 en 2015 duidelijk loyaliteitsconflicten constateerde bij een deel van de 

professionals, tussen de wijkteams en hun moederorganisaties, zien we dat dergelijke 

conflicten nu veel minder spelen; 

- De regierol van de wijkteams lijkt sterker te kunnen worden ingevuld; het gaat dan vooral om 

sturing en doorzettingskracht in de regie over welke partijen in welke mate betrokken zijn; 

- Er is nog winst mogelijk door meer in te zetten op het komen tot optimale arrangementen 

van 2e lijnszorg per gezin (combinaties van WMO- en jeugdzorg); 

- Uitwisseling van informatie met ketenpartners is nog onvoldoende geregeld en gefaciliteerd. 

Hierdoor is er niet altijd voldoende inzicht in de acties die door andere hulpverleners en 

instanties al zijn ondernomen richting de cliënt; 

- Het is niet altijd duidelijk waar het wijkteam nu wel of niet precies van is. Dit leidt in sommige 

gevallen tot het overvragen van wijkteams (m.n. bij huiselijk geweld en kindermishandeling); 

- Bij wijkteammedewerkers is behoefte aan continuïteit, na een periode van continue 

veranderingen. 

 

 Slechts een klein deel van de cases die bij de vraagwijzers en het CJG loket binnenkomen 

wordt doorgezet naar de wijkteams. Tegelijkertijd komt slechts een beperkt deel van de cases 

van de wijkteams via de vraagwijzers en het CJG-loket binnen. Vanuit fysieke vestigingen van 

CJG komen nauwelijks tot geen cases naar de wijkteams. 

 

 De aard van de samenwerking tussen de vraagwijzers en wijkteams verschilt per team. Daarbij 

verlaagt fysieke nabijheid de drempel om onderling te sparren over een casus, maar het is geen 

voldoende of noodzakelijke voorwaarde voor een goede samenwerking. 

 

 De samenwerking tussen KBR en de wijkteams is het afgelopen jaar verbeterd: 

- Door het werken aan verwachtingsmanagement is het begrip bij poteniele cliënten en 

wijkteammedewerkers over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de dienstverlening 

door KBR verbeterd; 

- De fysieke aanwezigheid van KBR medewerkers bij de vraagwijzers gedurende een of 

meerdere dagdelen per week draagt bij aan een beter onderling begrip: dit geeft de 

mogelijkheid tot direct overleg, sparren, etc.; 

- Dit neemt niet weg dat het een uitdaging blijft voor potentiele cliënten van de KBR om 

aanvragen voor ondersteuning volledig op orde te krijgen en de schuldhulpverlening 

succesvol te doorlopen. 

 

 De relatie tussen de activeringscoaches van Taskforce Tegenprestatie en de wijkteams is het 

afgelopen jaar verbeterd: 

- Door het informeren van wijkteammedewerkers over de inhoud van de 

tegenprestatieverplichting en de rol van activeringscoaches; 

- De fysieke nabijheid bij de wijkteams helpt het onderlinge begrip te verbeteren; 

- Niettemin blijft over en weer continu aandacht nodig voor deze samenwerking om de 

tegenprestatie effectief in te zetten voor de cliënten van de wijkteams.  

 

 In de relatie tussen wijkteams en W&I (Inkomen) zijn stappen gezet, maar is nog veel 

verbetering mogelijk: 

- Tussen wijkteams en W&I (inkomen) heerst nog wederzijds veel onbekendheid en onbegrip. 

Er is een basaal verschil in perspectief; wijkteams zijn vooral gericht op de vertrouwensband 

met en het ondersteunen van de cliënt, terwijl W&I medewerkers vooral gericht zijn op de 

verplichtingen en het toetsen van rechtmatigheid van een aanvraag. Persoonlijk contact, 
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meer kennis van elkaars werk en verbeterde bereikbaarheid over en weer kunnen helpen 

om deze kloof te dichten; 

- Procedures en mandaten (bijvoorbeeld in geval van Code Rood) zijn niet altijd bij iedereen 

duidelijk, of worden verschillend geïnterpreteerd of toegepast; 

- De pilot met W&I medewerkers in de wijk lijkt potentie te hebben, maar de mate van succes 

is wel afhankelijk van de personele invulling; 

- Meer ondersteuning door wijkteams bij aanvragen W&I (Inkomen) zou kunnen zorgen voor 

snellere afhandeling (en toekenning) van aanvragen. In een deel van de cases zijn cliënten 

op dit punt onvoldoende zelfredzaam.  
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1 Inleiding 

Inhoud van deze rapportage 

Deze rapportage presenteert de resultaten van de analyse van het (maatschappelijk) rendement 

van de wijkteams in de gemeente Rotterdam, de zogenaamde maatschappelijke business case. De 

analyse bouwt voort op analyses die in 2014 en 2015 zijn uitgevoerd. Ten behoeve van de 

vergelijkbaarheid van de uitkomsten met die van eerdere studies is in onderhavig analyse 

eenzelfde werkwijze gehanteerd en kent de rapportage een vergelijkbare opbouw. 

 

In hoofdstuk 2 beschrijven we de gehanteerde aanpak van de effectmeting en het opstellen van de 

business case; we gaan onder meer in op het ingezette instrument van de Effectencalculator. 

Vervolgens presenteren we in hoofdstuk 3 de uitkomsten op hoofdlijnen van de analyse van 22 

individuele cases. Het gaat daarbij om zowel de effectiviteit als de efficiëntie van de 

wijkteamaanpak ten opzichte van de klassieke aanpak (referentieaanpak). Nieuw in deze 

rapportage is dat tevens een inschatting wordt gegeven van het maximaal te behalen rendement 

indien huidige belemmeringen er niet zouden zijn geweest.  

 

Het laatste hoofdstuk bevat een kwalitatieve beschouwing op het functioneren van de wijkteams, de 

relatie met de Verbrede toegang (m.n. de vraagwijzers en het CJG-loket), de Kredietbank 

Rotterdam, de taskforce Tegenprestatie en Werk & Inkomen (W&I. afdeling Inkomen). 
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2 Aanpak rendementsanalyse per case  

2.1 Inleiding 

Op basis van 22 cases reconstrueren we in dit hoofdstuk de huidige werkwijze van de integrale 

wijkteams in Rotterdam. In een eerste analyse vergelijken we deze huidige werkwijze met de 

aanpak zoals die voorheen werd gevolgd (de referentiesituatie). In een tweede analyse 

beschouwen we in hoeverre de huidige werkwijze nog verder kan worden geoptimaliseerd en wat 

dit zou kunnen betekenen. In beide analyses kijken we naar zowel het resultaat voor de cliënt 

(effectiviteit), als. de kosten van de aanpak (in relatie met het resultaat: efficiëntie). 

 

Op basis van de vergelijking tussen de huidige wijkaanpak en de referentiesituatie ramen we het 

maatschappelijk rendement. Met maatschappelijk rendement wordt hier bedoeld dat naast directe 

financiële kosten van de aanpak ook is gekeken naar het effect van de aanpak voor de cliënt. Dan 

gaat het onder meer het welzijn en welbevinden van de betrokken personen en het effect van 

veranderingen daarin op inzet op het vlak van zorg en hulpverlening. Met andere woorden het 

effect van een verbeterde situatie van de betrokkenen komt tot uiting in lagere zorg en 

hulpverleningskosten. We kijken daarbij naar de financiële kosten voor alle betrokken partijen, niet 

alleen voor de gemeente (maatschappelijke business case). 

 

De vergelijking tussen de huidige wijkaanpak en een geoptimaliseerde aanpak geeft het 

rendementspotentieel weer: het rendement dat nog behaald zou kunnen worden in geval de 

ondervonden belemmeringen niet zouden hebben bestaan. 

 

 

2.2 Analyse per case  

De werkwijze van de wijkteams en het verschil met de referentiesituatie illustreren we aan de hand 

van 22 individuele cases. We geven hieronder een voorbeeld. Bij deze rapportage is een 

bijlagenrapport opgeleverd met daarin de uitwerking van alle individuele cases. 

 

Per case hebben we nauwgezet de totale professionele inzet sinds de betrokkenheid van de 

wijkteams gereconstrueerd en daarbij gekeken welke belangrijke veranderingen in het leven van de 

cliënt zijn opgetreden. Het is de combinatie van het cliëntperspectief en het zakelijk perspectief dat 

de meest waardevolle en rijke informatie oplevert. Vervolgens is per case bekeken of er met enige 

zekerheid ook een doorkijk kan worden gegeven van de te verwachten professionele inzet in de 

komende periode (maanden / jaren). Vanwege de onzekerheid over toekomstige kosten en baten 

hebben we deze buiten de kwantitatieve analyse gehouden.  

 

De kosten van de professionele inzet per case zijn vervolgens inzichtelijk gemaakt door per 

activiteit / interventie te bepalen wat de specifieke kosten zijn van de interventie. De optelsom 

hiervan levert de kosten van de huidige aanpak met wijkteams. 

 

De aanpak, kosten en het cliëntperspectief van de aanpak met wijkteams zijn afgezet tegen die van 

een referentiesituatie. Deze bestaat uit de meest waarschijnlijke ‘klassieke’ aanpak, ofwel de 

aanpak die in het veld werd gehanteerd voor het bestaan van wijkteams. Deze referentiesituatie is 

per case gereconstrueerd met behulp van verschillende professionals uit het veld, zowel vanuit 

wijkteams als vanuit andere organisaties die in de wijk actief zijn. In enkele gevallen zijn ook de 

cliënten zelf in het onderzoek betrokken. Het gaat hier dus weliswaar om een hypothetische 
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situatie, de situatie heeft zich immers niet voorgedaan, maar door de gekozen setting (bespreking 

met niet betrokken experts) is deze zo objectief mogelijk in kaart gebracht. 

 

Nieuw in de analyse dit jaar is een inschatting van een optimaal wijkaanpak scenario. In dit 

scenario wordt gekeken in hoeverre de aanpak van het wijkteam in de toekomst nog 

geoptimaliseerd zou kunnen worden. Ook deze fictieve situatie is per case zo goed mogelijk 

geconstrueerd met behulp van professionals uit het veld. 
 

Bovenstaande aanpak hebben we systematisch uitgewerkt en vertaald naar overzichtelijke 

schema’s. In de overzichten is een samenvatting van de casuïstiek opgenomen. Daarnaast hebben 

we per case een schema gemaakt dat de interventies en het cliëntperspectief in de tijd plaatst (zie 

voorbeeld hieronder).  

 

De oranje balk in het midden (zie figuur op de volgende pagina) is de tijdslijn. Deze begint vanaf het 

moment dat de case bij het wijkteam terechtkomt. Boven de tijdslijn is de situatie beschreven zoals 

deze feitelijk heeft plaatsgevonden. In het blauw beschrijven we de professionele inzet (zowel 

vanuit wijkteams als daarbuiten). In het wit beschrijven we de belangrijkste momenten in het leven 

van de cliënt (cliëntperspectief). Onder de oranje tijdslijn is in paars weergegeven de 

referentiesituatie zoals ingeschat door betrokkenen: welke inzet zou gepleegd zijn zonder 

wijkteams en wat is dan de situatie van de cliënt? Ook zijn bij sommige cases extra risico’s 

benoemd. Dit betreft mogelijke escalaties zoals ziekenhuisopname en huisuitzetting. Deze risico’s 

zijn niet integraal in de referentiesituatie opgenomen, maar apart weergegeven (in het schema met 

stippellijnen). 

 

Voorbeeld uitwerking van een case: Huiselijk geweld binnen gezin 

 

Beschrijving 

Deze case draait om een Antilliaans gezin, bestaande uit moeder (26 jaar) en haar vier kinderen (van 7, 6, 

2 en 0 jaar). De vader van de kinderen is wel in beeld en draagt ook financieel bij, hij woont niet permanent 

bij het gezin. Binnen het gezin bestaan verschillende problemen. Er is sprake van ernstig huiselijk geweld 

tussen vader en moeder. Als gevolg van het huiselijk geweld heeft moeder (voor de geboorte van haar 

jongste kind) met één van haar kinderen (zoon van 2 jaar) een tijdje in de vrouwenopvang (AROSA) 

gezeten. Haar oudere kinderen (zoon van 7 jaar en dochter van 6 jaar) zijn in deze tijd opgenomen in een 

pleeggezin. Momenteel wonen alle kinderen weer bij moeder. Vader heeft een tijdje in detentie gezeten 

naar aanleiding van huiselijk geweld in het verleden. Moeder heeft vermoedelijk een LVB en er is sprake 

van alcohol- en drugs misbruik. De oudste zoon van het gezin heeft problemen op school. Hij is erg 

agressief en school wil hem schorsen. Het jongste kind (0 jaar) is onder toezicht van Jeugdzorg gesteld. 

Deze OTS loopt af en de gezinsvoogd heeft het gezin daarom eind oktober 2015 aangemeld bij het 

wijkteam.  

  

Het wijkteam gaat op huisbezoek bij het gezin en gaat mee naar gesprekken met school. Er wordt een 

nieuwe school gevonden waar zowel de zoon van 7 als de dochter van 6 na de kerstvakantie naartoe 

gaan. Op deze school zijn de problemen van de jongen een stuk minder. Beide kinderen wordt aangemeld 

voor behandeling bij Yulius en komen op de wachtlijst terecht waar zij tot op heden op staan. Verder 

worden er veel praktische zaken geregeld, zoals het aanvragen van fondsen en het regelen van een 

thuisopleiding voor moeder. 

 

Eind december steekt moeder vader met een mes neer na een ruzie. Na dit incident wordt JBRR betrokken 

en stelt de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek in. De kinderen worden nu allemaal onder 

toezicht gesteld. Vanuit reclassering wordt gezinsbehandeling bij WAAG opgelegd. Dit traject is nog niet 

begonnen en er zijn twijfels of vader hier aan mee gaat werken. Het wijkteam gaat in deze periode mee 
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naar de Raad voor de Kinderbescherming, zitting (i.v.m. OTS) en gesprekken met reclassering. Vanuit de 

reclassering die is opgelegd moet het gezin een gezinsbehandeling bij WAAG gaan volgen. 

 

Uitkomst 

Deze case kent nog geen duidelijke afsluiting. Het wijkteam heeft op verschillende vlakken steun gegeven 

aan moeder in de contacten met betrokken instanties en de problemen op school van zoon (7) en dochter 

(6). Ook zijn er wat praktische zaken geregeld en kan moeder nu beginnen met een thuisopleiding. De 

problemen die bestonden met school zijn opgelost doordat zoon en dochter nu naar een andere school 

gaan. Hier gaat het een stuk beter. De problemen met betrekking tot het huiselijk geweld tussen vader en 

moeder kennen (nog) geen structurele oplossing. Het toezicht vanuit Jeugdzorg en Kinderbescherming 

was stopgezet maar door het steekincident is er nu voor alle kinderen weer toezicht. 

 

Conclusie 

In een situatie zonder het wijkteam zou er vanuit de gezinsvoogd waarschijnlijk toezicht op het gezin zijn 

geregeld bij Flexus of Stek. Verwacht wordt dat dan ongeveer dezelfde acties zouden zijn ondernomen als 

nu door het Wijkteam is gebeurd. De casus zou naar verwachting eenzelfde verloop hebben gekend. In de 

ideale situatie zou het OTS van de baby niet zijn opgeheven, zodat hier later niet opnieuw een onderzoek 

naar ingesteld zou hoeven worden. Daarnaast zorgt de wachtlijst bij Yulius voor vertraging in de 

behandeling van de kinderen. Het is niet realistisch te denken dat het steekincident voorkomen had kunnen 

worden. Ook in de ideale situatie kent deze case dus waarschijnlijk eenzelfde verloop. 
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3 Resultaten rendementsanalyse  

3.1 Kosten en effecten wijkteamaanpak  

In de vorige paragraaf hebben we beschreven op welke wijze we de verschillende cases hebben 

geanalyseerd. Daarbij hebben we per case een beeld gecreëerd van zowel de kosten als van de 

kwalitatieve effecten voor de cliënten. In Figuur 3.1 zijn deze efficiëntie (kosten) en kwalitatieve 

effecten (resultaten voor de cliënten) voor de geanalyseerde cases weergegeven. Hierbij zijn de 

uitkomsten van de aanpak met wijkteams afgezet tegen die van de verwachte aanpak zonder 

wijkteams. De cases zijn gegroepeerd in een zestal clusters waarbinnen de cases op hoofdlijnen 

dezelfde effectiviteit en efficiëntie kennen. 

 

Figuur 3.1 Schematische weergaven van de effectiviteit en efficiëntie per cluster van cases 

 
 

De 22 onderzochte cases laten een divers beeld zien ten aanzien van efficiëntie en effectiviteit, wat 

vergelijkbaar is met het spreidingsbeeld van de analyses uit 2014 en 2015. De aanpak met het 

wijkteam levert in de meeste gevallen (12 van de 22 cases, 55 procent) vergelijkbare resultaten op 

als de referentieaanpak (clusters A, C & F). De overige cases kennen met de wijkteam aanpak 

betere resultaten voor de cliënten vergeleken met de referentieaanpak uit het verleden (clusters B, 

D & E; totaal 10 van de 22 cases). Deze cases zijn terug te vinden in het rechterdeel van Figuur 

3.1. 

 

Als we kijken naar de kosten zien we dat circa 60 procent van de cases (in meer of mindere mate) 

goedkoper is dan in de referentie aanpak (cluster B en C; 13 van de 22 cases). Gemiddeld bedroeg 

de besparing in deze gevallen € 3.700, - per case, circa 29 procent. Vijf cases kennen vergelijkbare 

kosten (clusters A en D). De overige vier cases blijken duurder uitgevallen dan in de referentie 

(clusters E en F). Bij de cases die een duurder verloop kenden met de wijkteamaanpak lagen de 

kosten circa € 2.400 hoger dan in de referentieaanpak, dit is gelijk aan circa 64 procent. 
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We onderscheiden zes clusters waarbinnen de cases op hoofdlijn dezelfde effectiviteit en efficiëntie 

kennen. Deze worden achtereenvolgens beschreven. 

 

Cluster A 

De (drie) cases in dit cluster kennen met de wijkteamaanpak vergelijkbare resultaten voor de 

cliënten als in de referentieaanpak en tegen gelijkwaardige kosten. Sommige cases zijn iets 

goedkoper of duurder, andere hebben iets meer of minder effect, maar over het geheel genomen 

zijn de uitkomsten vergelijkbaar aan de referentiesituatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat in 

de referentiesituatie vaak hetzelfde traject doorlopen zou zijn, onder supervisie van één van de 

partijen die ook onderdeel is van het wijkteam.  

 

Overigens vallen er in de huidige analyse minder cases in dit cluster dan in voorgaande jaren. Dit 

illustreert dat er in toenemende mate sprake is van een nieuwe aanpak door het wijkteam. 

 

Cluster B 

In de zes cases in dit cluster worden met de wijkteamaanpak betere resultaten voor de cliënt 

geleverd, tegen duidelijk lagere kosten. De belangrijkste redenen achter dit succes vinden we in de 

snelheid waarmee wijkteams kunnen acteren en de mate waarin ze daadwerkelijk hulp kunnen 

verlenen op verschillende leefgebieden. In deze cases zien we dat hulpverleners zich niet 

gebonden voelen aan strakke kaders (er kan worden gewerkt zonder indicatie). Hierdoor kan beter 

en sneller het vertrouwen van de cliënt worden gewonnen en ook eerder resultaat worden geboekt. 

Deels worden hierdoor grotere problemen in de toekomst voorkomen, waarmee de wijkteamaanpak 

een preventieve werking heeft. Duurdere trajecten in de toekomst kunnen zo deels worden 

voorkomen.  

 

Cluster C 

In de zeven cases in cluster C worden met de wijkteamaanpak vergelijkbare resultaten voor de 

cliënt gerealiseerd als in de referentieaanpak, maar wel tegen lagere kosten. Ook hier geldt dat  

vooral de snelheid waarmee het wijkteam kan opereren ertoe leidt dat er relatief efficiënt kan 

worden gewerkt. In de referentieaanpak gebeurt uiteindelijk ongeveer hetzelfde, maar duurt het 

langer, waardoor de kosten kunnen oplopen.  

 

Cluster D 

De aanpak met de wijkteams in de twee cases in dit cluster leverde kwalitatief betere resultaten 

voor de cliënt op, tegen ongeveer dezelfde kosten als in de referentieaanpak. De betere kwaliteit 

komt met name doordat er in de wijkaanpak eerder is ingegrepen dan in de referentieaanpak het 

geval zou zijn geweest. Een andere reden voor de betere kwaliteit komt voort uit het actief inzetten 

op het gebruik van het netwerk door de cliënt. De kosten van de ondersteuning zijn in beide 

gevallen niet duidelijk hoger of lager dan in de referentieaanpak. 

 

Cluster E 

In de twee cases in dit cluster levert de wijkaanpak meer effect op voor de cliënt; maar de aanpak 

is ook duurder dan in de referentieaanpak. De reden hiervoor is dat het wijkteam op korte termijn 

vaak een grotere inzet pleegt. De aanpak met wijkteams is daarbij intensiever en meeromvattend 

dan in de referentieaanpak. Er wordt in een eerder stadium meer tijd aan een cliënt besteed en er 

worden ook op meerdere leefgebieden acties ondernomen (vanuit de integrale aanpak). Deze 

grotere inzet vertaalt zich in hogere kosten op de korte termijn, maar ook tot betere resultaten in de 

vorm van het verminderen / oplossen van problemen. Van belang hierbij is dat het voor een deel 

van deze cases aannemelijk is dat de problemen in de referentiesituatie in de toekomst zouden 

voortbestaan of zelfs toenemen. De problemen zijn immers op de korte termijn nog niet voldoende 
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opgelost. Dat kan op termijn leiden tot een grotere inzet vanuit de hulpverlening en daarmee 

hogere kosten. 

 

Cluster F 

De twee cases in dit cluster zijn duurder dan in de referentieaanpak en leveren ongeveer hetzelfde 

resultaat op. De hogere kosten komen vooral voort uit een zwaardere inzet na de intake. Deze inzet 

heeft niet direct geleid tot een snellere of betere oplossing, vanwege de reactie van de cliënt op de 

inzet van het wijkteam of vanwege institutionele belemmeringen die versnelling van de oplossing in 

de weg staan.  

 

 

3.2 Omvang van kosten met en zonder wijkteams 

Vergelijking met de referentiesituatie 

In de vorige paragraaf hebben we de kosten van de aanpak met de wijkteams in de 22 cases 

bekeken en deze gegroepeerd in zes clusters. Hierbij zagen we dat sommigen cases vergelijkbare 

kosten hebben als in de referentiesituatie en anderen juist hogere of lagere kosten. In Figuur 3.2 is 

het verschil in kosten van de aanpak met wijkteams voor alle 22 cases samen afgezet tegen die 

geschatte kosten van de referentiesituatie (de situatie die zich had voorgedaan als de wijkteams 

niet waren ingesteld).  

 

Figuur 3.2 Totale kosten inzet wijkteams en aanpak referentie 

 
 

Als we het geheel van alle onderzochte cases bekijken zien we dat de aanpak met het wijkteam 

voor deze groep cases circa 11 procent lagere kosten kent dan de aanpak in de referentiesituatie. 

Het kostenniveau van alle professionele inzet over het geheel van de 22 onderzochte cases ligt bij 

de wijkteams op ruim € 336.000 en bij de referentieaanpak op ruim € 378.000. De kosten van de 

wijkteamaanpak voor deze 22 cases liggen daarmee circa € 42.000 onder het niveau van de 

referentieaanpak, terwijl de resultaten voor de cliënten in bijna alle onderzochte cases net zo goed 

zijn of beter. De lagere kosten leiden dus niet tot minder resultaat. 

 

De gemiddelde besparing over alle onderzochte cases komt daarmee uit op circa € 1.900 per case. 

De spreiding rond dit gemiddelde is substantieel: de maximale besparing bedraagt ruim € 8.000, 

terwijl de maximale kostentoename ruim € 6.000 bedraagt.  
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De belangrijkste reden van de gemiddeld lagere kosten in de aanpak met de wijkteams is met 

name terug te vinden in het voorkomen van escalaties en de daarmee samenhangende kosten. In 

de integrale wijkteamaanpak zien we dat snel kan worden opgetreden en dat de aangetroffen 

problematiek ongeacht het leefgebied kan worden opgepakt.  

 

De totale besparingen voor de onderzochte cases zijn daarmee procentueel gezien hoger dan in de 

vergelijkbare studie uit 2014 (gemiddelde besparing van 4 procent) en iets hoger dan in 2015 

(gemiddelde besparing van 9 procent). Overigens dient hierbij te worden aangetekend dat ook 

procentueel gezien de variatie in besparing tussen de cases groot is (variërend van 150% duurder 

tot 70% goedkoper). Dit illustreert dat het gevonden verschil in kosten, net als in voorgaande jaren, 

in belangrijke samenhangt met het aantal cases en de (wijze van) selectie van cases. Aangezien 

zowel het aantal als de wijze van selectie van de cases vergelijkbaar is geweest als in 2015 zijn 

beide cijfers goed vergelijkbaar. Maar het blijft een relatief kleine steekproef uit de vele duizenden 

cases van de wijkteams, waardoor toeval in de selectie een rol kan spelen. De voorzichtige 

conclusie is dan ook dat de eerder gevonden besparing is bevestigd en zelfs nog iets hoger is dan 

in 2015.  

 

Optimale dienstverlening 

Voor het eerst is ook per case bekeken in hoeverre de werkwijze van de wijkteams nog verder 

geoptimaliseerd kan worden. Uit de analyse blijkt dat er in de helft van de cases een verdere 

verbeteringsslag mogelijk zou zijn; in de andere helft van de gevallen is geen verdere optimalisatie 

geïdentificeerd: de werkwijze was al optimaal. De totale kosten van de hulp- en dienstverlening 

voor de 22 cases zou met het volledig realiseren van die optimalisatie nog eens 9 procent lager 

hebben kunnen zijn ten opzichte van de huidige wijkteamaanpak, met minimaal dezelfde kwaliteit 

als in de huidige situatie.  

 

In Figuur 3.3 is het verschil tussen de totale kosten van de 22 cases met de wijkteamaanpak en de 

totale kosten met optimale dienstverlening op basis van wijkteams weergegeven. 

 

Figuur 3.3 Totale kosten inzet wijkteams en met optimale dienstverlening 

  
 

Over de cases heen kijkend onderscheiden we de volgende punten waarmee deze 

verbeteringsslag gerealiseerd zou kunnen worden: 

 De communicatie tussen de verschillende organisaties is vaak nog niet optimaal waardoor het 

soms lang duurt voordat een cliënt de juiste zorg krijgt; 
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 Het type zorg dat geboden kan worden is vaak afhankelijk van de achtergrond van de 

betreffende wijkteammedewerker en/of de samenstelling van het team. Dit kan er toe leiden dat 

de zorg niet optimaal is; 

 Er is behoefte aan preventieve dienstverlening en nazorg. Vaak wordt het wijkteam nu te laat 

ingeschakeld, namelijk wanneer een gezin al diep in de problemen zit. Met een preventieve 

aanpak zouden problemen eerder kunnen worden gesignaleerd en aangepakt. 

 

Als de geïdentificeerde verbeteringen daadwerkelijk (deels) zouden zijn gerealiseerd zouden de 

totale kosten voor de 22 cases nog verder kunnen worden verlaagd. De gevonden mogelijke extra 

besparing van 9 procent ten opzichte van de huidige wijkteamaanpak gaat echter uit van een 

hypothetische, ideale situatie. Verwacht mag worden dat er in de praktijk toch allerlei redenen zijn 

waarom het potentieel niet of niet volledig kan worden bereikt. Het te behalen rendement zal in de 

praktijk dan ook eerder in het midden van de bandbreedte (van 11 tot 20 procent) blijken te liggen, 

op circa 15 procent.  

 

 

3.3 Financiële stromen in de onderzochte cases 

Van zowel de wijkteam aanpak als de aanpak in de referentiesituatie hebben we per case gekeken 

welke hulpverleningsactiviteiten (zouden) zijn uitgevoerd door welke partij. Ook hebben we per 

activiteit bepaald vanuit welke financieringsbron deze is bekostigd. In Figuur 3.4 zijn de kosten van 

de professionele inzet uitgesplitst naar uitvoerende partij.  

 

Figuur 3.4 Kosten uitgesplitst naar uitvoerende partij, in € en %*   

 
 

In de huidige aanpak met wijkteams zien we dat in de onderzochte cases ruim een derde van de 

hulpverlening (uitgedrukt in geldwaarde) is uitgevoerd door het wijkteam. Andere belangrijke 

uitvoerende type partijen zijn die in de Jeugdzorg (28%) en de tweedelijns zorg (20%).De overige 

partijen leveren in omvang een veel kleinere bijdrage. In de referentiesituatie zonder de wijkteams 

zou een groter deel van de uitvoering door andere partijen zijn gedaan. Van de totale hulpverlening 

zou de inzet dan met name worden geleverd door partijen uit de jeugdzorg (28%), de tweedelijns 

zorg (20%) en de GGZ (11%). Ook de meeste andere type partijen zouden een grotere in spanning 

hebben moeten leveren. 
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Figuur 3.5 laat de verdeling van de financiering van de hulpverlening in de onderzochte cases zien. 

 

Figuur 3.5 Kosten uitgesplitst naar financieringsbron, in € en %*  

 
 

Als we kijken naar de financiering van de hulpverlening zien we dat in de aanpak met wijkteams het 

overgrote deel wordt bekostigd uit het budget voor wijkteams van de gemeente (52 procent), het 

Ministerie van Veiligheid & Justitie (12 procent), Jeugdzorg (8 procent), WMO gemeente (6 procent) 

en Welzijn gemeente (6 procent). Het Ministerie van Veiligheid & Justitie is door financiering van 

o.a. politie en reclassering een belangrijke partij. De overige financiering is afkomstig van de 

andere publieke en private partijen. In de referentiesituatie zou vooral meer gefinancierd zijn vanuit 

de Jeugdzorg, Welzijn en WMO. Dit is ook schematisch weergegeven in Figuur 3.6. 

 

Figuur 3.6 Kosten per financieringsbron met wijkteam- en referentieaanpak en het verschil (in €) 

 

 

In de vorige paragraaf is beschreven dat de totale aanpak met wijkteams voor de 22 onderzochte 

cases een besparing in de hulpverlening van 11 procent oplevert. De extra kosten voor de 

wijkteams worden hierbij meer dan gecompenseerd door lagere uitgaven vanuit andere 

financieringsbronnen. De belangrijkste financieringsbronnen waar de kosten teruglopen behoren 

vanaf 2015 tot de gemeente (Jeugdzorg en grootste deel AWBZ). We kunnen dan ook concluderen 
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dat vanaf 2015 (met de overdracht van jeugdzorggelden en AWBZ gelden) de extra kosten die de 

gemeente met de wijkteams maakt vooral besparingen oplevert binnen de gemeente zelf. 
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4 Kwalitatieve beschouwingen 

4.1 Inleiding 

In dit onderzoek heeft de nadruk gelegen op de analyse van de 22 cases en de bepaling van het 

maatschappelijk rendement. Aanvullend is in een 11-tal interviews ingegaan op enkele kwalitatieve 

aspecten van de werkwijze van de wijkteams. Navolgende kwalitatieve beschouwingen zijn, naast 

de 22 workshopsessies met professionals uit het veld, gebaseerd op deze interviews met 

medewerkers en teamleiders van wijkteams, rayonmanagers, vraagwijzers, CJG-loket, Kredietbank 

Rotterdam, Taskforce Tegenprestatie en W&I (intake en beheer). Vanwege het beperkte aantal 

interviews betreft hier vooral een quick scan, gericht op de hoofdlijnen van de samenwerking. 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we onze bevindingen. Achtereenvolgens behandelen we: 

 Wijkteams in april 2016: stand van zaken: de mate waarin de wijkteams voorbij de opstartfase 

zijn. Hierbij besteden we aandacht aan: 

- interne organisatie en randvoorwaarden; 

- regierol van de wijkteams; 

- kanteling en werkwijze. 

 de samenwerking met de Vraagwijzers en het CJG loket; 

 de samenwerking met de Kredietbank Rotterdam; 

 de samenwerking met de activeringscoaches in het kader van de tegenprestatie; 

 de samenwerking met Werk en Inkomen (afdeling Inkomen). 

 

 

4.2 Wijkteams: stand van zaken april 2016  

Wijkteams voorbij de opstartfase: de basis op orde 

De oudste wijkteams in Rotterdam bestaan inmiddels ruim drie jaar en de jongste teams bijna 

anderhalf jaar. Daar waar in de voorgaande studies in 2014 en 2015 nog werd geconcludeerd dat 

de wijkteams nog in de opstartfase zaten, kunnen we inmiddels stellen dat de teams deze fase 

voorbij zijn en dat de basis redelijk op orde is. 

 

Bij bijna alle teams is de huisvesting op orde alhoewel in sommige gevallen teams zich nog wel de 

vraag stellen hoe dicht ze op de cliënten zouden moeten zitten. Sommige van de huidige panden 

lijken in dat opzicht niet optimaal, bijvoorbeeld het oude bankgebouw aan de Blaak, maar ook in 

Feijenoord zou het wijkteam wel meer in de wijk (‘dichter op de cliënten’) gevestigd willen zijn. 

 

Voor de ICT- en registratiesystemen geldt dat deze functioneren, maar zeker nog niet optimaal. 

Ten aanzien van deze systemen kunnen twee belangrijke opmerkingen worden gemaakt. Ten 

eerste functioneren de huidige systemen met de nodige bypasses om knelpunten te omzeilen. Dit 

biedt een basisfunctionaliteit, maar is nog wel suboptimaal. Ten tweede wordt er met meerdere 

systemen gewerkt. Binnen de wijkteams zijn er aparte registratie- en informatiesystemen voor 

jeugd & gezin cases en volwassenen cases (vooral WMO). Het werken met twee aparte systemen 

blijft suboptimaal en belemmert een efficiënte werkwijze, met name waar het gaat om onderlinge 

informatie-uitwisseling over de cliënten van hetzelfde team. Ook bieden de huidige systemen nog 

weinig mogelijkheden om informatie met andere partijen uit te wisselen. 
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Teams meer integraal  

Ten aanzien van de integratie van de voormalige jeugd & gezin- en volwassenteams is de nodige 

vooruitgang geboekt. Veel meer dan in de afgelopen jaren is er sprake van geïntegreerde teams en 

de duidelijke scheiding die in het verleden bestond lijkt inmiddels sterk afgenomen; maar er blijft 

ook nog het nodige te doen. We constateren verschillen tussen teams, maar in het algemeen 

bestaat het beeld dat bewust met de integratie is omgegaan en dat er ook concrete acties zijn 

ondernomen om dit te bevorderen. Concrete voorbeelden zijn gezamenlijke intakegesprekken, het 

elkaar binnen het team raadplegen en ook het oppakken van cases / problematiek die 

oorspronkelijk niet tot het specialisme van de betreffende professional behoorde; bijvoorbeeld een 

gezinscoach die zich in een case met name met schuldenproblematiek bezighoudt. 

 

Een belangrijk aandachtpunt daarbij blijft echter nog steeds dat er duidelijke verschillen in kennis 

en expertise bestaan en dat niet elk wijkteamlid elk type case even goed aankan. Dit kan leiden tot 

suboptimale hulpverlening en/of inefficiëntie. Door ervaring in de praktijk op te doen zal het 

kennisniveau en daarmee de brede inzetbaarheid van wijkteamprofessionals worden vergroot. Op 

dit moment is dit echter nog een praktische beperking binnen de teams.  

 

In het algemeen geldt dat de professionals binnen de teams nog steeds meer kennis van elkaars 

werkvelden dienen op te doen. In het bijzonder speelt dit bij financiële vraagstukken, waaronder 

ook schulden, uitkeringen en bijzondere bijstandsvragen. De financiële problematiek is dominant in 

de stad en speelt bij een grote meerderheid van de cliënten van de wijkteams als een van de 

probleemgebieden. Extra kennis en expertise hierover bij een deel van de professionals binnen de 

wijkteams is gewenst. Dit geldt met name voor die professionals die daar vanuit hun achtergrond 

geen of weinig ervaring mee hebben.  

 

Daarbij zien we in sommige wijken ook dat de samenstelling van de teams niet geheel aansluit bij 

de samenstelling en problematiek in de wijk. Zo zien we in het centrum bijvoorbeeld relatief veel 

professionals met een Jeugd en gezin achtergrond in het team, terwijl volwassenenproblematiek 

juist dominant is in deze wijk.  

 

Werkwijze wijkteams 

In de manier waarop wijkteams opereren bestaan de nodige verschillen tussen de teams. Dit is 

mede afhankelijk van de samenstelling van de teams, de dominante problematieken in de wijk en 

de nabijheid van en relatie met de vraagwijzers. Daarnaast lijken de teamleiders ook een behoorlijk 

grote mate van vrijheid te hebben om op hun manier invulling te geven aan het opereren van het 

team. Daardoor heeft ook de achtergrond van de teamleiders en hun kennis en kunde grote invloed 

op de werkwijze en het opereren van de teams.  

 

De verschillende teams hebben intern ieder een eigen werkwijze ontwikkeld. Het is hierbij niet 

direct duidelijk of dit alleen het noodzakelijke lokale maatwerk betreft of dat er ook nog slagen 

gemaakt kunnen worden in efficiëntie en effectiviteit door meer dan nu het geval is de werkwijze op 

gemeenteniveau te standaardiseren.  

 

Het streven om een casus binnen 6 maanden af te sluiten of over te dragen (volwassenen) wordt 

vooral als richtinggevend gezien, niet als doel. In de meeste gevallen worden casussen (veel) 

langer bij het wijkteam gehouden. 

 

In 2014 en 2015 constateerden we dat een deel van de in de wijkteams gedetacheerde 

professionals loyaliteitsissues had tussen het wijkteam en de moederorganisatie. In 2016 lijken 

dergelijke issues veel minder belangrijk te zijn. Het beeld dat uit de interviews naar voren komt is 

dat de professionals in de wijkteams gecommitteerd zijn aan hun team en de nieuwe werkwijze, en 
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de aansturing vanuit de wijkteams volgen zonder daarin het gevoel te hebben belemmerd te 

worden door de band met de moederorganisatie. 

 

Wijkteams nog verder groeien als regisseurs 

Nu de basis op orde is, ligt de grootste uitdaging in het verder optimaliseren van de werkwijze van 

de wijkteams. Het gaat dan met name om de regierol van de wijkteams in de keten van 

hulpverlening en om het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie op caseniveau. “Wat heeft het 

meeste effect op een bepaald moment?” De regierol van de wijkteams lijkt sterker te kunnen 

worden ingevuld. Er lijkt dan ook nog het nodige te winnen op het vlak van casusregie. Dit betreft in 

feite de plaats van het wijkteam in de keten van hulpverlening. Het gaat daarbij vooral om sturing 

en doorzettingskracht bij de regie over welke partijen in welke mate betrokken zijn bij de 

hulpverlening in een specifieke case. Hierbij zouden de wijkteams wat meer sturend kunnen zijn 

richting andere partijen.  

 

Daarnaast zouden de wijkteams meer kunnen inzetten op het komen tot optimale arrangementen 

van 2e lijnszorg per gezin. Het gaat hierbij onder meer om combinaties van WMO- en jeugdzorg. 

Hierachter zit de uitdaging van het volledige integraal benaderen van cases en de gehele 

hulpverlening aan een huishouden op alle leefgebieden als een integraal pakket benaderen. Dit 

betekent niet dat dat op dit moment niet gebeurt, maar wel dat dit nog niet altijd gebeurt en er dus 

verbetering mogelijk is. 

 

Uitwisseling van informatie lijkt onvoldoende geregeld of gefaciliteerd 

Een ander punt gerelateerd aan de positie van de wijkteams in de keten van hulpverlening betreft 

de uitwisseling van informatie met andere partijen. Enerzijds gaat het hierbij over overlegstructuren 

en afspraken en anderzijds of gezamenlijke te gebruiken informatiesystemen of juist het ontbreken 

daarvan.  

Met het verdwijnen van de lokale zorgnetwerken is ook een gestructureerd overleg voor het lokaal 

uitwisselen van (en overleggen over) individuele casuïstiek verdwenen. Het overleg van de 

wijkteams met lokale netwerkpartners vindt veelal ad hoc plaats. Dit leidt soms tot het ontbreken 

van de benodigde informatie voor wijkteams over een bepaalde casus en soms ook tot tijdverlies 

om de juiste informatie te achterhalen.  

 

Veel informatie zit in de eigen registratiesystemen van de verschillende (gemeentelijke en externe) 

organisaties die betrokken zijn bij huishoudens. Er bestaat echter geen verbinding tussen deze 

systemen. Dit belemmert een efficiënte informatievoorziening, ook tussen wijkteam en andere 

gemeentelijke partijen, zoals W&I of activeringscoaches (tegenprestatie). Juist vanwege de regierol 

van de wijkteams is een goed overzicht over de verschillende trajecten van dienst- en hulpverlening 

aan cliënten van belang. Zo hebben wijkteams nu bijvoorbeeld geen compleet beeld van welke 

dienstverlening en hulpverlening een cliënt ontvangen en welke partijen al actief zijn binnen een 

huishouden. Dat geldt overigens in dezelfde mate voor de andere betrokken partijen. De informatie-

uitwisseling kan ook hen helpen hun rol beter in te vullen.  

 

Een systeem dat een zo compleet mogelijk beeld geeft van (ten minste de gemeentelijke) dienst- 

en hulpverlening (een vorm van cliëntvolgsysteem) waarbij de bestaande systemen worden 

gekoppeld zou een grote verbetering betekenen. Dit biedt een belangrijke potentie voor de 

verbetering van zowel de effectiviteit en de efficiëntie van de wijkteams, alsook van andere partijen, 

zoals activeringscoaches.  

 

Overigens is er over de gegevensuitwisseling door de wijkteams zelf ook wel een kritische 

kanttekening te maken. Zonder een beeld te hebben van hoe vaak het voorkomt, blijkt uit 

verschillende gesprekken met wijkteams dat niet altijd alle bekende informatie wordt geregistreerd. 
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Er worden soms persoonlijke afwegingen gemaakt door wijkteammedewerkers over het al dan niet 

vastleggen van informatie, die invloed kunnen hebben op het toekennen van een bijstandsuitkering 

of bijzondere bijstand.  

 

Wijkteams soms overvraagd 

Het beeld over de rol van het wijkteam in de keten van dienstverlening verschilt nogal per partij. Het 

is nog steeds een zoektocht: Waar zijn we van? Wijkteams hebben soms het gevoel als “putje” te 

worden gezien c.q. overvraagd te worden: huiselijk geweld, verwarde personen, 

kindermishandeling, etc. Veiligheid van de werkomstandigheden is hierdoor niet altijd geborgd.  

 

Door de centrale regierol van de wijkteams is het ook voor andere partijen niet altijd even duidelijk 

waar het wijkteam nu wel of niet precies van is. Dit leidt in sommige gevallen tot het overvragen van 

wijkteams. Partijen in het veld denken soms dat het wijkteam overal de aangewezen partij voor is of 

weten niet wie er wel verantwoordelijk voor is en verwijzen dan door naar het wijkteam. Dit doet 

zich onder meer voor op de volgende thema’s: 

 Huiselijk geweld: de triage bij Veilig Thuis is soms erg grof, waardoor wijkteams met erg weinig 

informatie op pad gaan naar cliënten en dan feitelijk de triage nog moeten uitvoeren. Dit leidt tot 

een inefficiënte inzet van de capaciteit van het wijkteam; 

 Kindermishandeling: het mandaat dwang en drang lag eerst bij bureau jeugdzorg nu bij JBBR. 

In de praktijk wordt soms echter ook naar de wijkteams gekeken. Die hebben op dat vlak echter 

geen mandaat. 

 

Behoefte aan continuïteit na periode van continue veranderingen 

Het werken met wijkteams is in 2013 met pilots begonnen en per januari overal in Rotterdam 

doorgevoerd. Sinds het begin zijn de wijkteams continu in ontwikkeling geweest. Daarbij zijn 

gedurende die periode al enkele grote veranderingen doorgevoerd. Zo is sinds de start van de 

wijkteams de afdeling MOW binnen de gemeente opgericht, waar de wijkteams onderdeel van 

uitmaken. Daarnaast zijn de wijkteams in 2014 al direct gereorganiseerd van aparte jeugd & gezin 

teams en volwassen teams tot integrale wijkteams. Zowel van binnen als buiten de wijkteams 

hebben we gehoord dat de veranderingen elkaar wel erg snel opvolgen en dat plannen soms nog 

niet eens geheel zijn uitgevoerd en dat er dan alweer nieuwe veranderingen op komst zijn. 

Wijkteams hebben het idee dat zaken continu wijzigen en dat dat niet bijdraagt aan het ontwikkelen 

van vaste patronen. Het beeld dat we hierbij krijgen is dat er behoefte is aan meer rust en vooral 

continuïteit van de ingezette koers. Deze opmerking dient zeker ook te worden gezien in relatie tot 

het huidige traject waarin wordt nagedacht over de positie van de wijkteams ten opzichte van de 

gemeentelijke organisatie en de governance daarvan. Op basis van het uitgevoerde onderzoek 

kunnen we hier overigens geen conclusies aan verbinden, behalve het advies om bij de te nemen 

afwegingen ook nadrukkelijk te kijken naar het absorptievermogen van de wijkteams en de mensen 

daarbinnen. 

 

 

4.3 Relatie wijkteams met de Vraagwijzer en het CJG-loket 

Toeleiding cases aan wijkteams vanuit vraagwijzer en CJG-loket 

De verbrede vraagwijzer en het CJG-loket vormen toegangspoorten voor de wijkteams. In principe 

wordt hier bepaald of een bepaalde casus wordt doorgeleid naar de wijkteams, naar andere 

instanties (bijvoorbeeld sociale raadslieden, MO adviseur, KBR) of dat de cliënt wordt gestimuleerd 

de oplossing binnen de eigen kring of het wijknetwerk te vinden. In geval van het CJG loket kan 

daarnaast door CJG zelf opvolging worden gegeven, op basis van de hier beschikbare producten. 

Uit de interviews komt naar voren dat deze toeleidingfunctie naar tevredenheid werkt. Veel van de 

vragen worden door de Vraagwijzer of het CJG loket opgevangen en slechts een kleine minderheid 
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(genoemd zijn 3-5% in geval van een vraagwijzer, 10-15% in geval van digitale CJG loket) wordt 

doorverwezen naar de wijkteams. 

 

De samenwerking tussen de Vraagwijzers en wijkteams lijkt daarbij wel mede afhankelijk te zijn van 

de vraag of ze fysiek op dezelfde locatie zijn gevestigd. Als dat het geval is zijn de lijntjes tussen 

Vraagwijzer en wijkteam relatief kort. Men kan bijvoorbeeld direct sparren in geval een vraag 

binnenkomt bij de Vraagwijzer waarover onduidelijkheid bestaat ten aanzien mogelijke 

doorgeleiding. Overigens is ook van diverse kanten opgemerkt dat fysieke nabijheid geen 

voldoende voorwaarde is voor samenwerking. De samenwerking hangt ook van de instelling en 

kennis van de betrokkenen af. Ook is het geen noodzakelijke voorwaarde: ook zonder dat men op 

eenzelfde locatie zit kan de samenwerking goed verlopen. 

 

Verder valt op dat Vraagwijzers niet allemaal op dezelfde wijze opereren. De werkwijze verschilt 

per situatie (welke partij voert de Vraagwijzer uit; welke wijkteams worden bediend) en daarmee 

ook de samenwerking met de wijkteams. 

 

Ten aanzien van de fysieke Centra voor Jeugd en Gezin is opgemerkt dat deze nauwelijks tot geen 

cases aanleveren aan het wijkteam. Dit kan betekenen dat er geen multi-problem cases voorkomen 

bij deze centra, dan wel dat ze wel voorkomen maar niet worden gesignaleerd of doorgeleid. Het is 

op basis van de interviews niet vast te stellen welk van deze twee redenen overheersend is. 

 

Intake cases door wijkteam 

De filterende rol van Vraagwijzer en CJG-loket komt ook naar voren in de samenstelling van de 

intake van casussen door de wijkteams. Wijkteams krijgen van diverse kanten casussen 

aangereikt. De casussen van de vraagwijzer en CJG loket maken daar maar een klein deel van uit. 

In geval van Rayon Zuid is dat bijvoorbeeld circa 20-25% (bron: dashboard rapportage Rayon 

Zuid). De andere casussen komen uit het wijknetwerk zoals scholen, wijkagent, corporaties, artsen, 

veilig thuis, JBRR etc. 

 

 

4.4 Samenwerking wijkteams en Kredietbank Rotterdam 

Rol kredietbank 

Kredietbank Rotterdam (KBR) is een financieel dienstverlener. De dienstverlening is de afgelopen 

jaren (sterk) verbeterd, het aantal klachten is momenteel laag. Slechts een-derde van de 

aangemelde cliënten (van de 5500) start daadwerkelijk een traject met de KBR (bewindvoering of 

schuldsanering). Velen haken af omdat ze niet aan de voorwaarden kunnen of willen voldoen.  

 

Voordat een intake plaatsvindt, is er een oriënterend gesprek. Die gesprekken zijn zowel 

individueel als, steeds meer, collectief. Belangrijk doel van deze gesprekken is om de 

verwachtingen te managen: wat betekent een traject met KBR, wat kunnen cliënten verwachten en 

wat juist niet? 

 

Samenwerking met wijkteams 

Sinds kort heeft KBR spreekuur op locatie van de vraagwijzers. In de grote en middelgrote 

vraagwijzers is een baliemedewerker van KBR een dagdeel per week aanwezig, voor de kleine 

wijken (waar relatief weinig vraag is naar KBR diensten) is dat niet zo. Verdere uitbreiding van deze 

aanwezigheid is niet mogelijk vanwege beperkt beschikbare formatie: het loket in Alexander dient 

ook bemand te blijven. 
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KBR ziet de rol van de wijkteammedewerkers met name in het “binnen brengen” en “binnen houden 

(blijven)” bij KBR van de cliënten. Wijkteammedewerkers moeten niet in de val trappen om zelf met 

de schulden van hun cliënten aan de slag te willen gaan. In ieder geval is de looptijd van 

schuldoplossing trajecten veel langer dan de 6 maanden die een cliënt normaliter bij een wijkteam 

in behandeling is. De uitdaging bestaat er uit dat de cliënt zover is dat er een compleet inzicht is in 

de financiële situatie en dat er bereidheid is om aan een traject te beginnen en dat ook vol te 

houden. Hier ligt primair een rol voor het wijkteam of het wijknetwerk. 

 

Een ander aspect van schuldproblematiek is dat een oplossing duurzaam dient te zijn (“buiten 

blijven”). Dit is in principe niet een taak voor het wijkteam (de casus is immers afgesloten). 

Niettemin kan het zinvol zijn dat een cliënt ook na afloop van een traject nog steun heeft bij het 

voortzetten van gezond financieel beheer. Een mogelijke oplossing daarvoor zou zijn dit in een 

WMO-arrangement te vatten. 

 

In het algemeen lijkt er te weinig kennis beschikbaar te zijn bij de wijkteams over financiële zaken. 

De meeste wijkteammedewerkers zijn hier niet in getraind en binnen het wijkteam is ook niet altijd 

financiële kennis aanwezig die gebruikt kan worden bij de ondersteuning van een cliënt. Het is dan 

ook gewenst om lokaal meer financiële kennis beschikbaar te hebben waar het wijkteam gebruik 

van kan maken (vraagbaak functie), overigens zonder dat dat er toe leidt dat wijkteammedewerkers 

zelf actief de problematiek proberen op te lossen. Anderzijds is het ook goed dat de KBR op een 

zekere afstand staat, om zo de scheiding in het proces (voorbereiding versus starten van de 

aanpak die tot oplossing moet leiden) te blijven markeren. 

 

In het algemeen is de rolverdeling tussen de verschillende keten- en netwerkpartijen niet scherp. 

Verschillende partijen blijken daarbij een verschillend beeld te hebben. Ook beleidsmatig is dit niet 

dichtgetimmerd. Een uniform en gedragen beeld over de taken/rollen van de verschillende partijen 

zou helpen in de samenwerking tussen Vraagwijzer, wijkteams en KBR. 

 

 

4.5 Samenwerking wijkteams en Taskforce Tegensprestatie 

Taskforce Tegenprestatie richt zich op uitkeringsgerechtigden die geen uitzicht op een betaalde 

baan hebben binnen de komende twee jaar en waaraan ook geen re-integratievoorziening wordt 

aangeboden. Het gaat hier om bijna 20.000 werkzoekenden, nagenoeg de helft van het gehele 

uitkeringsbestand in Rotterdam. Met deze uitkeringsgerechtigden wordt in principe een 

tegenprestatie afgesproken. De aard van de tegenprestatie kan verschillend zijn al naar gelang de 

specifieke situatie: vrijwilligerswerk, mantelzorg, taalcursus, etc. De taskforce heeft het afgelopen 

jaar veel tijd en energie gestoken in het uitleggen van haar werkzaamheden, de mogelijke invulling 

van de tegenprestatie en de rol van de activeringscoach. Dit heeft tot een veel beter inzicht geleid 

bij alle betrokkenen en heeft de onbekendheid en onwetendheid kunnen wegnemen. 

 

De wijkteams en Taskforce Tegenprestatie hebben een overlap in doelgroep. Wijkteams werken 

met Rotterdammers met multi-problematiek, waar werkzoekende Rotterdammers die niet in 

aanmerking komen voor re-integratievoorzieningen (veelal met multi-problematiek) in principe een 

tegenprestatie moeten verrichten. Omdat er in veel cases van wijkteams (ook) sprake is van een 

financiële problematiek is de kans groot dat in geval het wijkteam te maken heeft met een 

uitkeringsgerechtigde er ook een activeringscoach betrokken is bij de cliënt. Cijfers hierover 

ontbreken overigens.  

 

Vanuit de taskforce wordt geconstateerd dat er veel onwetendheid, onbekendheid en onbegrip 

heerste (en hier en daar nog heerst) over de aard en inzet van de tegenprestatie. De inzet op 
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informatievoorziening aan wijkteams (en anderen) heeft in die zin vruchten afgeworpen: 

wijkteammedewerkers weten nu veel beter wat de verplichting inhoudt en weten beter hoe deze 

actief kan worden ingezet in het behandelplan voor hun case. Dit gebeurt momenteel ook, maar 

hier lijkt nog winst te behalen, ook al omdat nog lang niet alle wijkteammedewerkers zijn bereikt en 

er bovendien vernieuwing optreedt in het bestand. Er blijft dan ook continu behoefte aan informatie-

uitwisseling over en weer over taken, rollen en aanpak.  

 

Wijkteams en activeringscoaches gebruiken niet hetzelfde informatiesysteem. Hierdoor weet men 

over en weer niet direct of een cliënt ook elders in behandeling is. Deze informatie moet veelal van 

de cliënt zelf komen, met kans op onvolledigheid, vertraging in de informatievoorziening, 

misinformatie etc. 

 

Wat helpt in de communicatie tussen wijkteams en activeringscoaches is dat de wijkteams werken 

op locatie en de taskforce gebiedsgericht werkt. Dit vergemakkelijkt de communicatie over en het 

samenwerken voor een bepaalde cliënt. Daarbij is wel van belang dat een tegenprestatie veelal 

een langere looptijd heeft dan de betrokkenheid van het wijkteam bij de cliënt. En dat de frequentie 

waarmee de activeringscoach contact heeft met de cliënt lager is dan bij het wijkteam. Het is 

hierdoor des te belangrijker om elkaar goed op de hoogte te houden. 

 

Langzamerhand is het beeld ontstaan dat het leveren van een tegenprestatie door 

uitkeringsgerechtigden bijdraagt aan de zelfredzaamheid van burgers die een beroep doen op de 

wijkteams. In twee van de 22 onderzochte cases was sprake van een tegenprestatieverplichting. 

Ook uit de analyse van de cases is niet naar voren gekomen dat er over en weer belemmeringen 

zijn in de samenwerking.  

 

Wel lijkt er winst te behalen door de tegenprestatie een actiever en gerichter onderdeel te laten zijn 

van de behandeling door het wijkteam. Omdat de tegenprestatie meerdere vormen kan aannemen 

kan die ook relatief eenvoudig worden ingezet. Om dit bereiken zal de ingezette wederzijdse 

educatie een belangrijk instrument blijven. 

 

 

4.6 Samenwerking wijkteams en W&I (onderdeel Inkomen) 

In de interviews is veel aandacht besteed aan de relatie tussen de wijkteams en de medewerkers 

van Werk & Inkomen, en dan met name het onderdeel Inkomen. 

 

Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat er tussen wijkteams en W&I wederzijds veel 

onbekendheid en mede daardoor ook veel onbegrip is. Dit onbegrip lijkt deels voort te komen uit 

een basaal verschil in perspectief. Waar de wijkteams intensief bezig zijn met een cliënt en vooral 

ook een vertrouwensband opbouwen en hun ondersteunen, is de rol van W&I met name om te 

toetsen op de rechtmatigheid van aanvragen voor financiële ondersteuning. Dan gaat het niet 

alleen om aanvragen voor bijzonder bijstand, of terugdraaien van kortingen, maar ook om 

aanvragen voor ondersteuning bij schulden (budgetbeheer, bewindvoering). De toets op 

rechtmatigheid wordt nogal eens belemmerd door onvolledigheid van informatie. Dat kan 

betekenen dat er meer tijd en inzet nodig is van de wijkteammedewerker voor het oplossen van de 

problematiek. De oplossingsgerichtheid van een wijkteammedewerker kan daarbij botsen met de 

formele opstelling van een W&I medewerker.  

 

Daarbij speelt wellicht ook een rol dat niet alle wijkteammedewerkers in dienst zijn van de 

gemeente, ook al worden de diensten door hen wel in opdracht van de gemeente uitgevoerd. 

Meerdere keren is genoemd dat de W&I medewerkers (en medewerkers van andere afdelingen) de 
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wijkteam medewerkers (nog) niet zien als hun eigen collega’s binnen de gemeente. Andersom 

wordt opgemerkt dat wijkteammedewerkers zich niet als gemeentemedewerkers opstellen en 

weigeren vermoedens van fraude te melden. Het argument dat zowel wijkteam als W&I 

gemeentetaken uitvoeren word in zo’n discussie dus over en weer gehanteerd, maar leidt niet altijd 

tot een vruchtbare samenwerking. Er is in dit opzicht nog een lange weg te gaan. 

 

Een deel van probleem komt voort uit het ontbreken van rechtstreeks contact tussen wijkteam en 

intakemedewerker W&I. Dit contact is wel verbeterd, maar nog niet iedereen weet elkaar te vinden. 

Betere communicatie op casus niveau zou escalatieproblemen kunnen voorkomen. 

 

Een goede samenwerking tussen wijkteam en W&I (en ook Kredietbank Rotterdam) is van groot 

belang voor de effectiviteit van de wijkteams. Een belangrijke reden hiervoor is dat financiële 

problemen in het merendeel van de casussen van wijkteams en rol spelen. Sommige 

gesprekspartners schatten die rol zelfs op 80%, maar dit lijkt een bovenkant van de bandbreedte.  

 

Cliënten (van wijkteams of anderszins) geven in veel gevallen niet voldoende informatie over hun 

financiële situatie (aan W&I, KBR) of zetten onvoldoende stappen ter verbetering van hun situatie. 

Dit kan het vinden van oplossingen voor hun situatie belemmeren. Het wijkteam zou hier 

dwingender in kunnen zijn; ook vertrouwen op de kracht van de cliënt (of zijn netwerk) werkt niet 

altijd. Echter, een gemiddeld wijkteamlid weet te weinig van regelgeving op W&I gebied c.q. heeft te 

weinig financiële kennis. Het verbeteren van de kennis van regelgeving en persoonlijke financiën 

binnen de wijkteams lijkt dan ook een mogelijkheid om de effectiviteit van de teams verder te 

verbeteren. 

 

De fysieke aanwezigheid (op enkele dagdelen) van W&I bij de vraagwijzers (in pilots) wordt 

wederzijds als positief ervaren, alhoewel zeker in het begin de pilots met W&I niet allemaal 

vlekkeloos verliepen. De aanwezigheid geeft de mogelijkheid om te sparren, verwachtingen te 

managen informatie te verkrijgen etc. en helpt om het wederzijds begrip te verbeteren. 

 

Het onbegrip en de onbekendheid komen bijvoorbeeld tot uiting bij Code Rood. De procedure rond 

Code Rood en het mandaat van de verschillende partijen (wijkteammedewerker, W&I) zijn niet bij 

alle betrokkenen duidelijk. Dit leidt tot situaties waarin vanuit wijkteams wordt verwacht dat bij Code 

Rood een uitkering op zeer korte termijn wordt toegekend en verstrekt. Niet voor iedereen is 

duidelijk dat W&I vervolgens een toets op rechtmatigheid uitvoert; en dat die toets (bijvoorbeeld in 

geval van fraude, onvolledigheid van de informatie) kan leiden tot een (voorlopige) blokkade van de 

uitkering. Over en weer kan er in zo’n situatie te weinig begrip zijn voor elkaars opstelling. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk presenteren we de conclusies over de werking van de wijkteams en doen we 

aanbevelingen om effectiever en efficiënter te kunnen werken. Deze conclusies en aanbevelingen 

zijn in belangrijke mate gebaseerd op de gesprekken die we met medewerkers van verschillende 

organisatieonderdelen van de gemeente en met professionals van het wijkteam hebben gevoerd. 

Daarnaast hebben tijdens de workshops van de rendementsanalyse, samen met circa 70 

professionals uit het veld tweeëntwintig cases geanalyseerd. De bevindingen komen derhalve voort 

uit een brede discussie tussen medewerkers uit de wijkteams en professionals van buiten de 

wijkteams.  

 

 

5.2 Conclusies 

Rendementsanalyse  

De huidige wijkteamaanpak leidt tot minimaal vergelijkbare, en vaak tot betere resultaten voor 

cliënten dan de oude aanpak. In het merendeel van de gevallen is de aanpak ook goedkoper (13 

van de 22 cases), of even duur (5 van de 22 cases). In de overige gevallen (4 van de 22 cases) is 

de wijkaanpak duurder dan die in de oude aanpak het geval zou zijn geweest. Voor alle 22 

onderzochte cases samen zijn de totale kosten circa 11 procent lager dan de aanpak in een 

referentiesituatie zonder wijkteams. In 2014 en 2015 was dit respectievelijk 4 procent en 9 procent. 

 

Uit de analyse blijkt verder dat er in de helft van de gevallen nog een optimaliseringspotentieel 

bestaat. Uitgaande van een hypothetische, optimale dienst- en hulpverlening bedraagt dit extra 

potentieel gemiddeld over de 22 cases maximaal 9 procent. Het is echter niet realistisch te 

veronderstellen dat in de praktijk in alle gevallen tot een optimale hulpverlening kan worden 

gekomen. Verwacht mag worden dat het daadwerkelijk te behalen maximaal rendement met de 

wijkteamaanpak op circa 15 procent kan uitkomen (i.c. halverwege de berekende bandbreedte van 

11 tot 20 procent). 

 

De basis op orde maar nog duidelijk ruimte voor verbetering 

De wijkteamaanpak is duidelijk voorbij de opstartfase, de basis is grotendeels op orde, maar er zijn 

nog wel de nodige verbeteringen mogelijk en nodig. Bij bijna alle teams is de huisvesting op orde 

en ook de ICT en registratiesystemen functioneren, alhoewel nog zeker nog niet optimaal. Daar 

waar we in 2014 en 2015 duidelijk loyaliteitsconflicten constateerde bij een deel van de 

professionals, tussen de wijkteams en hun moederorganisaties, zien we 2016 dat op dit vlak veel 

voortuitgang is geboekt. Het optimaal functioneren van de wijkteams lijkt loyaliteit richting de 

moederorganisatie lijkt niet meer in de weg te staan van optimaal functioneren. 

 

Ook zien we dat de nodige de vooruitgang is geboekt bij de integratie van de jeugd & gezin- en 

volwassenteams. Wel geldt in het algemeen geldt wel dat de professionals in de teams nog steeds 

meer kennis van elkaars werkvelden dienen op te doen en met name ook van financiële/W&I 

vraagstukken. 

 

We constateren dat de teams elk een eigen werkwijze hebben en dat er geen gestandaardiseerde 

wijkteamaanpak is. Het is niet duidelijk of dit het benodigde lokaal maatwerk betreft of dat er ook 

nog slagen gemaakt kunnen worden door meer te standaardiseren.  
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In de samenwerking met zowel gemeentelijke als externe partners is de uitwisseling van informatie 

nog onvoldoende geregeld en gefaciliteerd. Onder meer door het verdwijnen van het LZN en het 

ontbreken van een koppeling tussen systemen is informatie ofwel niet beschikbaar of kost het extra 

tijd on deze te verkrijgen. Dit ten koste van een effectieve en efficiënte hulpverlening. 

 

In het veld is het niet altijd volledig duidelijk waar het wijkteam nu wel of niet precies van is. Dit leidt 

in sommige gevallen tot het overvragen van wijkteams. Dit doet zich vooral voor bij de thematiek 

van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Verdere verbetering van de inzet van de wijkteams kan worden gezocht in een sterkere regierol. 

Hierbij kan vooral worden gedacht aan sterkere sturing en doorzettingskracht bij de regie over 

welke partijen in welke mate betrokken zijn bij een case. Ook lijkt er nog winst mogelijk door meer 

in te zetten op het komen tot optimale arrangementen van 2e lijnszorg per gezin (combinaties van 

WMO- en jeugdzorg). 

 

Tenslotte merken we op dat na een periode van continue veranderingen we een behoefte aan 

continuïteit constateren. De vraag die zich hierbij aandringt is wat het absorptievermogen (van 

veranderingen) is van de wijkteams en de mensen daarbinnen. 

 

Vraagwijzers niet de belangrijkste bron van cases voor de wijkteams 

Slechts een klein deel van de cases die bij de vraagwijzers en het CJG loket binnenkomen wordt 

doorgezet naar de wijkteams. Tegelijkertijd komt slechts een beperkt deel van de cases van de 

wijkteams via de vraagwijzers en het CJG-loket binnen. Vanuit fysieke vestigingen van CJG komen 

nauwelijks tot geen cases naar de wijkteams.  

 

De aard van de samenwerking tussen de vraagwijzers en wijkteams verschilt per team. Daarbij 

verlaagt fysieke nabijheid de drempel om onderling te sparren over een casus, maar het is geen 

voldoende of noodzakelijke voorwaarde voor een goede samenwerking. 

 

Samenwerking met KBR is verbeterd 

De samenwerking tussen KBR en de wijkteams is het afgelopen jaar verbeterd: 

 Door het werken aan verwachtingsmanagement is het begrip bij poteniele cliënten en 

wijkteammedewerkers over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de dienstverlening door 

KBR verbeterd; 

 De fysieke aanwezigheid van KBR medewerkers bij de vraagwijzers gedurende een of 

meerdere dagdelen per week draagt bij aan een beter onderling begrip: dit geeft de 

mogelijkheid tot direct overleg, sparren, etc.; 

 Dit neemt niet weg dat het een uitdaging blijft voor potentiele cliënten van de KBR om 

aanvragen voor ondersteuning volledig op orde te krijgen en de schuldhulpverlening succesvol 

te doorlopen. 

 

Sanwerking met Taskforce Tegenprestatie is verbeterd 

De relatie tussen de activeringscoaches van Taskforce Tegenprestatie en de wijkteams is het 

afgelopen jaar verbeterd: 

 Door het informeren van wijkteammedewerkers over de inhoud van de 

tegenprestatieverplichting en de rol van activeringscoaches; 

 De fysieke nabijheid bij de wijkteams helpt het onderlinge begrip te verbeteren; 

 Niettemin blijft over en weer continue aandacht nodig voor deze samenwerking om de 

tegenprestatie effectief in te zetten voor de cliënten van de wijkteams. 
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Samenwerking wijkteams en W&I (Inkomen) is verbeterd, maar verdere verbetering is nodig 

In de relatie tussen wijkteams en W&I (Inkomen) zijn stappen gezet, maar is nog veel verbetering 

mogelijk. Tussen wijkteams en W&I heerst nog wederzijds veel onbekendheid en onbegrip. Er is 

een basaal verschil in perspectief; wijkteams zijn vooral gericht op de vertrouwensband en het 

ondersteunen van de cliënt, terwijl W&I vooral is gericht op het toetsen van rechtmatigheid. 

Procedures en mandaten (bijvoorbeeld Code Rood) zijn niet altijd bij iedereen duidelijk. Elkaar 

beter kennen en meer kennis van elkaars werk van belang, verbeterde bereikbaarheid over en 

weer en een grotere nabijheid helpen om deze kloof te dichten. De pilots met W&I medewerkers in 

de wijk lijkt potentie te hebben, wel dit is wel afhankelijk van de personele invulling. 

 

 

5.3 Aanbevelingen 

Op basis van de uitgevoerde kwantitatieve en kwalitatieve analyse komen we tot de onderstaande 

aanbevelingen.  

 

1. Versterk de uitwisseling van informatie tussen wijkteams en andere partijen in de stad 

Op dit vlak is nog de nodige winst te behalen. Deels zullen betere afspraken tussen partijen moeten 

worden gemaakt en deels zal ook aan technische oplossingen kunnen worden gedacht. 

Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het koppelen van bestaande systemen, leestoegang geven aan 

andere partijen of een nieuw (centraal) registratiesysteem of cliëntvolgsysteem. Uiteraard dient 

hierbij goed gekeken te worden naar de privacyaspecten. De versterking van de 

gegevensuitwisseling geldt zowel voor partijen binnen de gemeentelijke organisatie als met partijen 

daarbuiten. Binnen de registratiesystemen van de wijkteams is overigens ook nog een 

efficiëntieslag mogelijk aangezien er nog steeds met twee aparte systemen wordt gewerkt voor 

jeugd en gezin cases en WMO cases.  

 

2. Vergroot breedte van kennis binnen de wijkteam, vooral op gebied van financiën en W&I 

Door het brede en integrale werken van de wijkteams komen de wijkteamprofessionals in aanraking 

met een groot aantal verschillende vraagstukken. Als generalisten hoeven ze uiteraard niet op al 

die velden expert te zijn. In algemene zin valt er echter nog wel de nodige winst te boeken door de 

teamleden vanuit de Jeugd & Gezin kant en de WMO kant meer kennis van elkaars velden te laten 

opdoen. Specifiek is het aan te bevelen om de kennis en expertise op het vlak van 

financiën/schulden en W&I vraagstukken te vergroten. Deze kennis en expertise is in een grote 

meerderheid van de wijkteamcases benodigd. We hebben het beeld dat deze kennis en expertise 

op dit moment nog onvoldoende in de breedte in de wijkteams aanwezig is.  

 

3. Maak duidelijk aan de partijen in het veld waar de wijkteams wel en niet van zijn 

De wijkteams zijn nog steeds een relatief nieuwe organisatie in de stad. Het is niet voor iedereen 

altijd volledig duidelijk waar het wijkteam nu wel of niet precies van is. Dit leidt in sommige gevallen 

tot het overvragen van wijkteams. Dit doet zich vooral voor bij de thematiek van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Met name bij partijen die actief zijn bij deze twee genoemde thema’s is het van 

belang duidelijk te maken tot waar de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de wijkteams 

reiken.  

 

4. Zet in op een sterkere regierol van de wijkteams en arrangementen van 2e lijnszorg 

In het huidige stelsel hebben de wijkteams een centrale (regie)rol. Deze regierol komt in de praktijk 

echter niet altijd bij alle cases automatisch naar de wijkteams toe. Andere organisaties zijn soms al 

actief vinden dat ze dat zouden moeten zijn. Nu de basis van de wijkteams op orde is, kan meer 

aandacht worden besteed aan het per case nog meer positioneren van de wijkteams als centrale 

partij in de hulpverlening. Verdere verbetering van de inzet van de wijkteams kan dan ook worden 
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gezocht in een sterkere regierol. Hierbij dient vooral te worden ingezet op een sterkere sturing en 

doorzettingskracht bij de regie over welke partijen in welke mate betrokken zijn bij een case. Ook 

lijkt meer te kunnen worden ingezet op het komen tot optimale arrangementen van 2e lijnszorg per 

gezin (combinaties van WMO- en jeugdzorg). Dit laatste is met name ook van belang om op de 

langere termijn de behaalde resultaten te waarborgen en terugval van de cliënt te voorkomen. 

 

5. Houd rekening met het vermogen van de wijkteams om veranderingen te absorberen 

Er lijkt binnen de wijkteams maar ook daarbuiten een duidelijke behoefte te zijn aan een bepaalde 

continuïteit na een periode met grote veranderingen. Houdt daarom rekening met het vermogen 

van de wijkteams en de mensen daarbinnen om nieuwe veranderingen te absorberen.  

 

6. Bouw de ingezette samenwerking van wijkteams en W&I (Inkomen) verder uit 

De vooruitgang die tot nu toe is geboekt in deze samenwerking dient verder te worden versterkt en 

uitgebouwd. Kijk hierbij ook goed naar de wederzijdse relatie tussen beide organisaties. 

Bijvoorbeeld hoe kan de bereikbaarheid van W&I vanuit de wijkteams worden verbeterd, maar ook 

hoe zijn de wijkteams beter te bereiken vanuit W&I. Naast afspraken over procedures (bijvoorbeeld 

Code Rood) en contacten lijkt het ook aan te bevel om te investeren in een beter begrip van elkaars 

organisaties, taken en perspectieven. Elkaar beter kennen en meer kennis van elkaars werk is van 

belang net als een verbeterde bereikbaarheid over en weer en een grotere nabijheid helpen. De 

ingezette pilots met W&I medewerkers in de wijk lijken potentie te hebben. Het is van belang deze 

gezamenlijk (tussentijds) te evalueren en te bekijken hoe deze lokale en laagdrempelige 

aanwezigheid van W&I mogelijk kan worden vergroot.  
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