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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Er zijn ingrijpende ontwikkelingen gaande in het sociale domein. Door de drie decentralisa-
ties (AWBZ, Jeugdwet en Participatiewet) komen er veel nieuwe verantwoordelijkheden op 
de gemeenten af, die onder krimpende budgetten moeten worden waargemaakt. Gemeen-
ten en organisaties in het sociale domein zien zich voor de opgave gesteld om anders, beter 
(effectiever) en goedkoper (efficiënter) te werken. 

Om dat te kunnen realiseren worden vaak uitgangspunten of principes genoemd zoals: 
• ondersteuning dichtbij de burger; 
• ondersteuning gericht op preventie; 
• meer inzet van de ‘eigen kracht’ van burgers en hun sociale netwerk; 
• meer inzet van informatie in plaats van professionele zorg; 
• meer inzet door collectieve in plaats van individuele voorzieningen; 
• een zo integraal mogelijke inzet. 

Om aan inhoudelijke en financiële opgaven te voldoen wordt ook gekeken naar de geschik-
te organisatorische vormen. Veel gemeenten experimenteren op dit moment met sociale 
wijkteams (SWT’s). Hoewel er wel enige kennis over het werken met SWT’s is opgebouwd, 
kan deze kennis in Zuid-Holland zeker worden vergroot. Meer inzicht in de diverse kenmer-
ken en werkwijzen van de sociale (wijk)teams kan gemeenten ondersteunen bij (toekomsti-
ge) beslissingen over de inzet van deze teams. Daarom hebben het Tympaan Instituut en 
JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling (JSO) het initiatief genomen 
om een quick scan uit te voeren. 

Doel van deze quick scan is dan ook om beknopt een beeld te schetsen van de stand van 
zaken van SWT’s in Zuid-Holland. 

1.2 Doelstelling 

Via de quick scan is antwoord gegeven op vragen aangaande: 
• de aanleiding om met SWT’s te starten; 
• de doelen en doelgroepen van SWT’s; 
• de structuur van SWT’s; 
• de middelen van SWT’s; 
• monitoring en evaluatie van SWT’s; 
• knelpunten en successen van SWT’s. 

1.3 Aanpak 

Eerst heeft een beknopte literatuuroriëntatie plaatsgevonden op het onderwerp SWT’s. 
Samen met de expertise van Tympaan Instituut en JSO, in diverse gemeenten betrokken bij 
de ontwikkeling van SWT’s, leverde dit input op voor het ontwerpen van een digitale vra-
genlijst. De digitale vragenlijst is vervolgens uitgezet onder de contactpersonen van SWT’s 
in de gemeenten in Zuid-Holland. Na twee weken is een herinnering gestuurd naar de con-
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tactpersonen die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld. Naar aanleiding van de ingevulde 
vragenlijsten zijn er aan diverse contactpersonen enkele verdiepende vragen gesteld. Ver-
volgens zijn de gegevens verwerkt en in onderhavige rapportage vastgelegd.  

1.4 Leeswijzer 

De hoofdstukken 2 tot en met 7 gaan op beknopte wijze in op enkele achtergrondgegevens 
en vervolgens op de aanleiding, de doelen en doelgroepen, de structuur, de middelen, mo-
nitoring en evaluatie van SWT’s. Hoofdstuk 8 gaat iets uitgebreider in op de aangegeven 
knelpunten en dilemma’s. Hoofdstuk 9 geeft ter afsluiting een aantal aanbevelingen of les-
sen rond het ontwikkelen van de SWT’s. 
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2 Achtergrondgegevens 
2.1 Respons 

De digitale vragenlijst is verzonden naar contactpersonen uit 59 van de 65 gemeenten in 
Zuid-Holland. Er zijn 25 vragenlijsten ingevuld en geretourneerd. Daarvan kwam er een aan-
tal uit dezelfde gemeente omdat daar sprake is van meerdere SWT’s. Per saldo is vanuit 21 
gemeenten gereageerd op het verzoek mee te doen aan de quick scan. Dat komt neer op 
een respons van 36%.  

In 9 van die 21 gemeenten is er per 1 april 2014 sprake van 1 SWT en in 4 gemeenten is 
sprake van meerdere SWT’s. 7 respondenten geven aan dat er nog geen sprake is van een 
SWT in hun gemeente, maar dat daar wel over wordt nagedacht. Ook wordt er 1 keer aan-
gegeven dat er geen SWT is en dat dit er voorlopig ook niet zal komen. 

Per saldo hebben de gegevens in deze quick scan betrekking op 17 SWT’s in 13 gemeenten 
uit verschillende RAS-regio’s van Zuid-Holland. Die 13 gemeenten zijn 20% van de 65 ge-
meenten in Zuid-Holland. 

Tabel 1 Sociale wijkteams naar regio en gemeente  

regio’s gemeenten 

alblasserwaard-vijfheerenlanden gorinchem 

drechtsteden dordrecht (meerdere teams) 

goeree-overflakkee goeree-overflakkee 

haaglanden pijnacker-nootdorp, rijswijk (meerdere teams) 
zoetermeer, westland 

hoeksche-waard oud-beijerland 

holland-rijnland alphen aan den rijn, nieuwkoop (meerdere teams) 

midden-holland gouda, zuidplas 

rotterdamse regio krimpen aan den ijssel 

2.2 Fase sociaal wijkteam 

Bij 13 van de 17 SWT’s is sprake van een recente opstart: men is vrij recent gestart met een 
pilot. In 3 gemeenten (Nieuwkoop, Rijswijk en Krimpen aan den IJssel ) is het SWT of een 
van de SWT’s 1 tot 6 maanden operationeel en in de gemeente Dordrecht is 1 SWT meer 
dan 12 maanden operationeel. 
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3 Aanleiding en start 
3.1 Aanleiding 

De belangrijkste aanleidingen of motieven om met een SWT te gaan werken zijn: 
• de ondersteuning meer op maat en dichter bij de burger organiseren (9x genoemd); 
• de ondersteuning integraler en efficiënter organiseren (7x genoemd). 

Deze motieven om met een SWT te starten liggen deels in elkaars verlengde. Het eerste 
motief is echter meer van inhoudelijke aard, terwijl het tweede motief een meer beleids-
matige connotatie heeft. Andere motieven om met een SWT te starten zoals: beter inspe-
len op problemen in de wijk, goedkopere ondersteuning of succesverhalen uit andere ge-
meenten werden niet of hooguit incidenteel genoemd. 

3.2 Gebieds- of wijkanalyse 

In 5 gemeenten waarin sprake is van een of meerdere SWT’s is ter voorbereiding op het so-
ciale (wijk)team een gebieds- of wijkanalyse gemaakt (Goeree-Overflakkee, Rijswijk, Zuid-
plas, Gorinchem en Westland). In de overige 13 gemeenten met een of meerdere SWT’s is 
dat niet het geval. 

Daarnaast komt het voor dat de keuze voor SWT’s wordt gemaakt op grond van de te ver-
wachten mate van multiproblematiek in de wijken, op basis van samenstelling en eerdere 
cijfermatige gegevens, zoals in Zoetermeer. 

3.3 Projectplan 

Bij 16 van de 17 SWT’s is er een projectplan over het werken met het SWT. Een goed plan 
van aanpak, opgesteld in nauwe samenwerking met partners en met voldoende voorberei-
dingstijd wordt als belangrijke voorwaarde voor het slagen van een SWT genoemd.  
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4 Doelen en doelgroepen 
4.1 Soort problematiek  

De SWT’s richten zich vooral op cliënten of cliëntsystemen met meervoudige problematiek, 
zoals uit onderstaande opsomming blijkt: 
• meervoudige problematiek (10x genoemd); 
• enkelvoudige en meervoudige problematiek (5x genoemd); 
• enkelvoudige problematiek (1x genoemd). 

4.2 Specifieke doelen 

Of er specifieke doelen voor de SWT’s zijn geformuleerd is te zien in figuur 1. In alle geval-
len zijn specifieke doelen voor SWT’s geformuleerd. Het vaakst wordt genoemd het ‘meer 
inzetten van de eigen kracht en die van het sociale netwerk van burgers’, gevolgd door de 
doelen ‘meer inzetten van preventieve ondersteuning’ en ‘meer inzetten van vrijwillige in-
zet van burgers’. 
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Figuur 1    Sociale wijkteams naar specifieke doelen (n=17)

 

Deze doelen zijn lang niet altijd SMART geformuleerd: 2 respondenten geven aan dat dit al-
tijd het geval is, tegenover 8 respondenten die aangeven dat dit nooit het geval is en 5 res-
pondenten die aangeven dat dit soms het geval is. 

4.3 Doelgroepen 

De SWT’s in de 13 gemeenten geven in meerderheid aan dat ze zich op alle burgers (als 
doelgroep) richten. In geringe mate worden daarnaast specifieke doelgroepen genoemd, 
zoals mensen met (psycho)sociale problemen of kwetsbare jeugdigen en gezinnen. 
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Figuur 2     Sociale wijkteams naar doelgroepen (n=17)

 

4.4 Domeinen van ondersteuning 

De respondenten geven een groot aantal domeinen aan waarop het SWT ondersteuning le-
vert. Figuur 3 laat dit zien. Het vaakst leveren de SWT’s ondersteuning op de volgende do-
meinen: maatschappelijke participatie, sociaal netwerk en buurt, psychisch welbevinden en 
zingeving, inkomen en financiën, ADL en huishouden. Het minst vaak wordt ondersteuning 
op het gebied van leren, onderwijs, scholing en justitie geleverd. 
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Figuur 3    Sociale wijkteams naar domeinen van ondersteuning
(n=17)
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Op de vraag of de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in het SWT is geborgd 
antwoorden 7 respondenten bevestigend. 
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5 Structuur 
5.1 Werkgebied en organisatie 

De omvang van het werkgebied van de SWT’s loopt uiteen. In de meeste gevallen is de om-
vang van het werkgebied meer dan 20.000 inwoners (7x genoemd). De verdeling van die 
omvang is als volgt:  
• meer dan 20.000 inwoners (7x genoemd); 
• tussen 10.000 en 20.000 inwoners (1x genoemd); 
• tussen 5.000 en 10.000 inwoners (5x genoemd); 
• minder dan 5.000 inwoners (2x genoemd). 

In het overgrote deel van de gevallen (13) bestaat het SWT uit gedetacheerde medewerkers 
van deelnemende organisaties. In de meeste gevallen wordt het team gecoördineerd door 
iemand van de gemeente, soms door iemand binnen het SWT of door een externe persoon. 

5.2 Disciplines 

In SWT’s zijn meerdere ‘disciplines’ opgenomen. Figuur 4 laat zien dat de gemeente, 
MEE/cliëntondersteuning, maatschappelijk werk en thuiszorg het vaakst in het SWT zijn op-
genomen. De disciplines ‘wonen’, ‘vrijwilligers’, ‘burgers’, ‘veiligheid’ en ‘huiselijk geweld’ 
nemen het minst deel aan het SWT. 
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Figuur 4     Sociale wijkteams naar disciplines (n=17)

 

Door enkele respondenten wordt specifiek gepleit voor expertise op het gebied van inko-
men/schulden/werk, omdat in gezinnen met meervoudige problematiek er vaak een tekort 
aan inkomen is.  
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5.3 Verbinding met bestaande structuren 

Alle SWT’s geven aan verbindingen te hebben met bestaande organisaties of structuren in 
de wijk, maar vaak zijn die verbindingen nog in ontwikkeling. Het kan daarbij bijvoorbeeld 
gaan om verbindingen met bredere wijknetwerken gericht op individuele, laagdrempelige, 
lichte ondersteuning of met wijkoverleggen gericht op de leefbaarheid in de buurt. 
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Figuur 5    Sociale wijkteams naar verbinding met bestaande
structuren (n=17)
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6 Middelen 
6.1 Taken sociaal wijkteam 

SWT’s voeren diverse taken uit. Uit figuur 6 is op te maken dat de volgende taken het 
vaakst door SWT’s worden uitgevoerd: het maken van een plan of arrangement, het coör-
dineren van ondersteuning en vraagverheldering. Het proactief benaderen van burgers, het 
faciliteren van vrijwillige inzet en het organiseren van collectieve arrangementen worden 
het minst vaak als taak genoemd. 
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Figuur 6     Sociale wijkteams naar taken (n=17)

 

6.2 Instrumenten en methoden 

In het merendeel van de SWT’s wordt gebruikgemaakt van de zelfredzaamheidsmatrix. In 
14 van de 17 SWT’s wordt dit instrument gebruikt, zo blijkt uit figuur 7. Andere instrumen-
ten worden incidenteel of weinig gebruikt. Niet in alle gemeenten zijn er definitieve keuzen 
gemaakt over welke instrumenten worden gebruikt. Enerzijds wil men registreren, ander-
zijds wil men de administratieve last juist beperken. 
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Figuur 7     Sociale wijkteams naar instrumenten en
methoden (n=17)

 

Op de vraag of die instrumenten voldoende informatie geven die nodig is voor het uitvoeren 
van taken, antwoorden 4 respondenten bevestigend en geven 7 respondenten aan dat dit 
beter kan. 1 respondent geeft aan dat het ingezette instrument weliswaar informatie geeft, 
maar dat professionals ermee moeten leren werken om gegevens te kunnen interpreteren. 

6.3 Competenties 

In SWT’s werken diverse professionals samen met uiteenlopende deskundigheden of compe-
tenties. Figuur 8 laat zien welke competenties voldoende aanwezig worden geacht in de 
SWT’s. 
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Figuur 8     Sociale wijkteams naar competenties (n=17)
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De competenties samenwerken en netwerken worden het vaakst aanwezig geacht, de 
competentie overtuigingskracht het minst. 

6.4 Financiering 

De financiering van de SWT’s vindt het vaakst plaats door tijdelijke financiering van de ge-
meente en tijdelijke bijdragen (geld, menskracht) van deelnemende aanbieders. Dat is ook 
begrijpelijk gezien de pilotfase waarin veel SWT’s zich bevinden. In Dordrecht, Krimpen aan 
den IJssel en Rijswijk is sprake van structurele financiering door de gemeente. Structurele 
financiering door deelnemende aanbieders vindt plaats in de gemeenten Goeree-
Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Rijswijk en Westland. 
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Figuur 9      Sociale wijkteams naar financiering (n=17)

 

Andere faciliteiten die gemeenten aan SWT’s bieden zijn:  
• netwerkmogelijkheden (1x genoemd); 
• coaching (2x genoemd); 
• ICT (3x genoemd); 
• deskundigheidsbevordering (4x genoemd). 
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7 Monitoring en evaluatie 
7.1 Registratiegegevens 

Het vaakst worden gegevens bijgehouden over het werkproces en de resultaten. Daarnaast 
komt uit figuur 10 duidelijk naar voren dat de meeste respondenten vinden dat die registra-
tie beter kan. 
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Figuur 10     Sociale wijkteams naar registratie van gegevens (n=17)

 

Uit toelichtingen blijkt dat: 
• sommige gemeenten wel aan registratie en dossiervoming doen via Jeugdlink; 
• in sommige gemeenten registratie plaatsvindt via eigen systemen van eigen organisaties 

en dat een gezamenlijk volgsysteem of cliëntsysteem nog ontbreekt; 
• er nog geen definitieve ICT-instrumenten zijn. 

7.2 Onafhankelijke monitoring resultaten 

Op de vraag of de (beoogde) resultaten en (gewenste) maatschappelijke effecten op on-
afhankelijke wijze worden gemeten en vastgesteld, is door 13 van de 17 respondenten 
geantwoord. Vanuit 4 gemeenten wordt aangegeven dat daarvan sprake is (Rijswijk, 
Dordrecht, Gorinchem en Westland), 4 respondenten geven aan dat daar geen sprake van 
is. In Nieuwkoop, Oud-Beijerland en Krimpen aan de IJssel is men wel voornemens hiertoe 
over te gaan. 
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8 Knelpunten en dilemma’s 
8.1 Algemeen beleid 

Bij alle SWT’s worden knelpunten of dilemma’s ervaren. Het vaakst wordt de niet uitgekris-
talliseerde werkwijzen en taken als knelpunt genoemd. Ook onvoldoende middelen (geld, 
menskracht), beperkte handelingsruimte van de leden en te hoge verwachtingen worden 
regelmatig als knelpunt of dilemma genoemd. Dit gaat niet op voor het te laat/te vroeg in-
schakelen van gespecialiseerde hulp of het ontbreken van draagvlak. 
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Figuur 11    Sociale wijkteams knelpunten en dilemma’s (n=17)

 

8.2 Knelpunten en dilemma’s verduidelijkt 

Hieronder worden de knelpunten en dilemma’s verduidelijkt aan de hand van toelichtende 
opmerkingen uit de vragenlijst en citaten uit een aantal telefonische interviews. 

8.2.1 Te hoge verwachtingen 

…. ‘Het SWT wordt gezien als oplossing voor heel veel vraagstukken. Er wordt veel van ver-
wacht. Maar ook het SWT is niet de oplossing voor alles. Het gaat in de toekomst een op-
lossing betekenen voor multiproblemhuishoudens en zorgmijders en geeft mogelijkheden 
als snel hulp moet worden geboden.’  
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…. ‘Er zijn hoge verwachtingen van sociale teams, onder andere in de media. Dat maakt het 
lastig om los van de verwachtingen je eigen lijn te trekken en het leer- en ontwikkelproces 
te starten. Voor onze gemeente gaat het om een lerende organisatie, de structuur zo in-
richten dat er ruimte is voor leren en ontwikkelen.’ 

8.2.2 Onduidelijke doelen 

…. ‘Het is anders als je vanuit de inhoud doelen stelt of vanuit de bedrijfsvoering. Het wer-
ken met doelen geeft wel richting, maar geeft nog geen concrete resultaten. De doelen zijn 
in ontwikkeling. Duidelijk moet worden welke dingen voor 2015 geregeld moeten zijn en 
welke dingen in de loop van 2015 geregeld mogen zijn.’ 

…. ‘Deze doelen zijn breed gedefinieerd en bieden ruimte om te ontdekken hoe functies het 
beste kunnen worden ingezet en hoe we deze doelen het beste kunnen gaan bereiken. In 
de loop van de tijd zullen de doelen meer SMART worden geformuleerd. Of doelen bereikt 
worden is soms deels afhankelijk van andere partijen of factoren. Sommige doelen liggen 
niet in het vermogen van het sociale wijkteam. Er is bijvoorbeeld niet aan randvoorwaarden 
voldaan of voor het bereiken ben je afhankelijk van andere partijen.’ 

…. ‘Bewust is gekozen voor algemene doelstellingen om het SWT de ruimte te geven zich te 
laten ontwikkelen en niet al meteen veel vast te leggen. Innovatie en efficiëntie zijn hierbij 
wel speerpunten, maar kunnen en mogen nog geheel naar eigen professionele inzichten 
worden ingevuld.’ 

…. ‘De doelen zijn algemeen geformuleerd en voldoen niet in alle gevallen aan de criteria 
die voor SMART staan. Met name meetbaarheid is een lastige.’ 

8.2.3 Niet uitgekristalliseerde werkwijzen en taken 

…. ‘Dit is inherent aan het ‘lerend ontwikkelen’. Al werkend kom je erachter dat je ook 
hiermee of daarmee nog iets moet. Dit geldt voor de taken binnen de sociale teams, maar 
ook de bedrijfsvoering bij de gemeente en de financiering.’ 

…. ‘Het gaat erom dat het een pilot is. We hebben daarvoor uitgangspunten opgesteld, we 
hebben de doelgroep gekozen (multiproblemgezinnen). We hebben ook een aantal keuzen 
niet gemaakt, bijvoorbeeld de keuze voor bepaalde methodieken of werkwijzen. Voor de pi-
lot waren er voor de deelnemers weinig kaders. Tijdens de pilot bleek dat er wel behoefte is 
aan duidelijke werkprocessen en kaders.’ 

…. ‘De werkwijze is helemaal uitgeschreven. Ook hoe opschaling moet plaatsvinden. Helaas 
blijkt de praktijk weerbarstiger dan de theorie. Hier zal dus in de komende periode op ver-
schillende manieren (intervisie, scholing, onderling overleg et cetera) aan moeten worden 
gewerkt binnen SWT.’ 

…. ‘We zijn werkenderwijs aan de slag gegaan waarbij het een van de zoektochten is ge-
weest om een geschikte werkwijze te vinden. Voor de leden van het team afzonderlijk maar 
ook in samenwerking met elkaar en als team.’ 

…. ‘Het Sociaal Team is een ‘netwerkteam’. Dat wilden de lokale organisaties graag. Maar 
de vraag is hoe ga je dat precies praktisch regelen? Als sociaal team zijn we aan de slag ge-
gaan en werkende weg leren we, we zien dan waar we tegenaan lopen en pakken dat op.’ 

…. ‘We ontwikkelen gaandeweg en hebben vooraf dus niet precies bepaald hoe het er alle-
maal uit moet komen te zien.’ 
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8.2.4 Onvoldoende middelen (geld, mankracht) 

…. ‘Wat betreft menskracht: in de kernteams zijn niet te weinig mensen, maar wel bij de 
gemeente op coördinerend niveau.’ 

…. ‘In feite is het allemaal door de gemeente betaald, omdat we gewerkt hebben met par-
tijen met een subsidierelatie met de gemeente. Alleen met GGZ was geen subsidierelatie en 
die organisatie heeft facturen ingediend. De aanbieders is gevraagd 8 uur per week be-
schikbaar te zijn voor de pilot. Dit was te weinig, het was voor de medewerkers schipperen 
met tijd en prioriteiten. Verder voelden medewerkers zich klem zitten tussen de pilot en de 
eigen moederorganisaties.’ 

8.2.5 Beperkte handelingsruimte van de leden  

…. ‘Waar we straks als gemeente verantwoordelijk voor zijn is toeleiding tot zorg. Met dat 
mandaat hebben we nog niet geoefend in de pilot. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid om op 
een andere zorg in te zetten, indicaties te stellen, daarmee is in de pilot niets gedaan. Dat 
werd duidelijk tijdens de pilot, we hebben er bewust niet voor gekozen, maar moeten 
hiermee wel aan de slag om deelnemers hierop toegerust te krijgen.’ 

…. ‘Sowieso denk ik dat casuïstiek vaak zo ernstig was, dat we hebben gezocht naar wat je 
zou moeten kunnen, welke handelingsruimte moet je hebben om goed te kunnen doorpak-
ken. Hier is beperkte ruimte ervaren.’ 

…. ‘De enige beperkende factor die ervaren werd is beschikbaar gestelde tijd. De meeste 
medewerkers doen SWT ‘naast’ het reguliere werk. Dit en ook eventueel noodzakelijke 
mandaten kunnen in de komende periode worden aangepast.’ 

…. ‘Je merkt dat de transformatie nog echt moet plaatsvinden en dat leden (ook de ge-
meente) komen uit organisaties die geprotocoleerd zijn. Dit maakt het wel eens lastig om 
echt anders te werken.’ 

8.2.6 Onvoldoende competenties leden 

…. ‘Welzijn gaat samenwerken met jeugdzorg. Ieder doet dit vanuit eigen expertise en 
denkkader. Het gaat om het integreren van verschillende levensgebieden en werkwijzen. Je 
moet hiervoor competenties ontwikkelen.’ 

…. ‘Belangrijk is te investeren in een permanente leerinfrastructuur waarin deze toegangs-
medewerkers permanent en interdisciplinair met elkaar aan de slag zijn (training, intervisie, 
supervisie et cetera). Buiten de gebaande paden gaan betekent samen met andere discipli-
nes komen tot een nieuw afwegingskader, waarbij het sturen op een duurzame oplossing 
uitgangspunt is. Regels zijn hierbij geen doel, maar een middel en zullen daarom soms op-
gerekt moeten worden.’ 

…. ‘Niemand is nog generalist. We hebben een generalistisch team! Dat is een heel verschil.  
Er moeten zeker een aantal generalisten in het team zitten. Dat zal de komende tijd, door 
leren van elkaars expertise zich verder moeten ontwikkelen. Maar niet alle teamleden hoe-
ven generalist te zijn. Bepaalde problematiek vraagt echt om specifieke expertise, bijvoor-
beeld rond kindermishandeling.’ 
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8.2.7 Gebrek aan onafhankelijkheid van leden 

…. ‘Dit heb ik binnen het team nog niet ervaren. De ambitie is hoog en ook de professionali-
teit is sterk ontwikkeld. Daarnaast kost het ‘anders’ kijken naar een casus tijd en daar moet 
nog op worden geïnvesteerd voor de toekomst.’ 

…. ‘We werken in een netwerkorganisatie, waardoor de leden zowel voor de moederorga-
nisatie als voor het wijkteam werken.’ 

8.2.8 Onvoldoende aansluiting bij bestaande structuren in de wijk 

…. ‘Aansluiting met bestaande structuren is belangrijk maar kan nog doelgerichter. Vitis 
Welzijn is hier al mee bezig. Er moet inhoud gegeven worden aan maatwerk en inzet van 
eigen kracht. De structuren zijn nog niet hierop gericht. De rol van burgers en gemeente is 
nog niet duidelijk.’ 

…. ‘Voor nu is gekozen om een gemeentelijke pilot te doen, die eigenlijk ‘los is gezet’. Het 
was heel kort, de uitvoering was maar een halfjaar. We hebben er niet veel over gecommu-
niceerd, besloten om met 20 casussen aan de slag te gaan. Dat leidde ertoe dat we niet een 
duidelijke toestroom hadden. Daar ligt een punt van verbetering. Duidelijk moet worden 
hoe lijnen liggen met andere organisaties, ook regionaal.’ 

…. ‘Straks nemen we veel meer de inbedding in de wijk als speerpunt. Dat vraagt ook om 
investeren in partners in woonkern of gemeente. Kansen in de wijk moeten we beter be-
nutten.’ 

…. ‘En we zien dat het lastig is om de nieuwkomer wijkteam goed aan te laten sluiten op de 
bestaande structuren (vrijwilligerswerk/welzijn), maar ook bijvoorbeeld bij de huisartsen. In 
het begin was het wijkteam ook erg intern gericht omdat zij ook opeens in een nieuw team 
moesten gaan samenwerken. Nu is de blik weer meer naar buiten gericht en zie je dat het 
netwerk gaat groeien.’ 

…. ‘Het is nog een zoektocht hoe je goed communiceert met andere organisaties. Hoe maak 
je het concreet (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur), kan je het regisseurschap afdwingen, naar je 
toe trekken, luisteren de andere partijen er ook naar?’ 

8.2.9 Onduidelijkheid over de resultaten 

…. ‘Dit gaat ook weer over het ‘lerend ontwikkelen’. Er is een visionaire fase geweest. Nu 
moet worden bekeken wat voor 2015 geregeld moet zijn en wat nog kan in 2015, een ‘reali-
tycheck.’ 

…. ‘Als je op dit moment een kostenbatenanalyse zou uitvoeren, dan zijn er onvoldoende 
harde gegevens. We hebben bijvoorbeeld twee uithuiszettingen voorkomen. Daarmee 
hebben we bespaard, maar er is geen duidelijk beeld over ‘wat is ontstaan door het feit dat 
we zijn gaan samenwerken’. Een deel van de cliënten is bevraagd over wat ze ervan von-
den, maar sommige mensen hebben niet eens gemerkt dat er een andere werkwijze was. 
Dit geeft nog geen duidelijke resultaten. Het is nog te kort om iets over de resultaten te 
kunnen zeggen.’ 
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9 Aanbevelingen en lessen 
De respondenten hebben ook tips geformuleerd voor andere gemeenten. Samen met de 
overige uitkomsten van de quick scan en de expertise van de adviseurs van Tympaan 
Instituut en JSO hebben die geleid tot de volgende aanbevelingen en lessen: 
• Een gebieds- of wijkanalyse is een goed startpunt voor het ontwikkelen van een SWT. 

Aard en omvang van problematiek, doelen en doelgroepen, samenstelling van het SWT 
en dergelijke kunnen daaruit mede worden afgeleid. 

• Zorg vóór de start van een SWT bij voorkeur voor een goed plan van aanpak, opgesteld 
in nauwe samenwerking met alle betrokken partners en met voldoende voorbereidings-
tijd. Dit zorgt voor draagvlak en acceptatie. Besteed daarin ook aandacht aan het vesti-
gen van een reëel verwachtingspatroon bij betrokken partijen ten aanzien van SWT’s. 

• Geef in het plan van aanpak in ieder geval aan wat het werkgebied is, wat de beoogde 
doelen of resultaten (zo SMART mogelijk) zijn, wat de doelgroepen zijn, welke taken, 
werkwijzen en (werkzame/effectieve) methoden zullen worden ingezet, hoe de samen-
werking met bestaande organisaties en structuren in het gebied of de wijk zal zijn. 

• Overweeg in een SWT ook de ‘discipline’ burgers te betrekken, naast andere minder 
vaak voorkomende disciplines zoals ‘werk en inkomen’ en ‘veiligheid en huiselijk ge-
weld’. Expertise op het gebied van ‘werk en inkomen’ is nodig, omdat in gezinnen met 
meervoudige problematiek er vaak een tekort aan inkomen is. 

• Uit de praktijk blijkt dat doelen, taken en werkwijzen niet altijd duidelijk zijn en dat er 
tijd en ruimte nodig is om die duidelijkheid te verkrijgen. Aanbevolen wordt om die 
‘leertijd’ door middel van intervisie, scholing, onderling overleg et cetera tot een mini-
mum te beperken, teneinde het ‘bestaansrecht’ van het SWT zo snel mogelijk duidelijk 
te kunnen maken. 

• ‘Legitimiteit’ van een SWT hangt ook af van de verhouding tot en de relatie met andere 
organisaties en structuren in een gebied of wijk. Die verhouding en relatie kunnen dui-
delijker en doelgerichter. Er blijkt nog ontwikkelingswerk nodig te zijn. Daarbij verdient 
het aanbeveling om de bestaande, goed werkende structuren zo veel mogelijk te benut-
ten. 

• Ten slotte verdient het aanbeveling om de registratie van gegevens te verbeteren en de 
resultaten en maatschappelijke effecten van SWT’s zo goed mogelijk te monitoren, te 
evalueren en vast te stellen.
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