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“Discussiestuk ten behoeve van de inrichting van 
de Sociale Wijkteams” 

 
Bijlage bij “Organisatiekader Sociaal Domein”  
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Algemene visie Sociale Wijkteam 
 
In december 2013 is de visie op de toegang tot het sociaal domein in de raden van de drie 
gemeenten vastgesteld. De Sociale Wijkteams spelen een belangrijke rol in deze visie. 
 
De inwoners worden centraal gesteld. Zij moeten de regie over het eigen leven kunnen 
voeren. De inwoner en zijn omgeving zijn zelf eigenaar van het probleem en ook primair 
verantwoordelijk voor het realiseren van een oplossing. Ondersteuning en op eigen kracht 
participeren zijn de nieuwe richtsnoeren. Overigens blijkt uit onderzoek dat het ruim 80% van 
de inwoners goed gaat en dat deze groep inwoners (jong en oud) goed in staat is om zelf 
ondersteuning te regelen. Deze groep van inwoners kan rekenen op de reguliere 
ondersteuning door gemeenten en zal niet een beroep hoeven doen op de Sociale 
Wijkteams.  
 
Niet alle inwoners zijn in staat om de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Voor die 
inwoners organiseren wij daarom ondersteuning op maat. Het Sociaal Wijkteam is daarbij 
een team van professionals dat eerst en vooral de inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers 
versterkt in de eigen kracht. Wanneer inwoners ondersteuning nodig hebben die niet binnen 
dit netwerk geleverd kan worden, is het Sociale Wijkteam in principe de toegang tot alle 
maatwerkvoorzieningen binnen het Sociaal Domein.  
 
De SWW gemeenten gaan in een participatief traject met de betrokken inwoners en 
organisaties in de wijken/gebieden de Sociale Wijkteams verder vorm geven.  
 
Dit document beschrijft een model van de Sociale Wijkteams, uitgaande van de reeds 
vastgestelde Visie en Uitgangspunten en gebaseerd op het Dienstverleningsmodel.  
Het onderstaande model Sociale Wijkteams zal in de implementatiefase in samenspraak met 
betrokkenen in de wijk worden ontwikkeld.  
 
Wat doen de Sociale Wijkteams?  
 
In het dienstverleningsmodel is beschreven dat de gemeenten vooralsnog de 
uitvoeringsregie gaan uitvoeren in samenwerking met professionele, externe organisaties. 
Deze functie wordt neergelegd bij de Sociale Wijkteams. De Sociale Wijkteams bestaan uit 
hoogwaardige generalisten in dienst van de gemeenten en professionals die daadwerkelijk 
hands on, adviserend en beslissend onze hulpvragende inwoners helpen. Ze werken samen  
in een actief netwerk met maatschappelijke partners( zoals huisartsen, mantelzorgers, 
scholen, maatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties, etc.), mantelzorgers en vrijwilligers. 
Alle Sociale Wijkteams worden als basisprincipe op dezelfde manier georganiseerd. Er 
kunnen wel verschillende accenten worden gelegd, bijvoorbeeld door het opzetten van 
experimenten voor bepaalde doelgroepen zoals jongeren of ouderen.  
 
Wij leggen de lat hoog voor de medewerkers in de Sociale Wijkteams. Het zijn medewerkers  
die het hele sociale domein in grote lijnen overzien en de sociale structuur van de wijk 
kennen en begrijpen. Met een ondernemende houding komen zij achter hun bureau vandaan 
en werken voortaan mobiel. Daardoor kennen zij de inwoners en kunnen ze de 
ondersteuning (met hulp van bijvoorbeeld vrijwilligers) organiseren in de gemeenschap.  
 
Vanaf 1 januari 2015 zijn de Sociale Wijkteams operationeel volgens een groeimodel. Dat 
betekent dat de Sociale Wijkteams op die datum in de basis klaar zijn, maar nog wel verder 
ontwikkeld moeten worden. Bijvoorbeeld door het verder versterken van de samenwerking 
met de maatschappelijke partners, door training en ontwikkeling van medewerkers en het 
ondersteunen met een ICT die aansluit bij de behoeften van de Sociale Wijkteams, 
maatschappelijke partners en inwoners.  
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De kerntaken van de Sociale Wijkteams zijn: 
 

1. Bevorderen sociale cohesie in de wijken (‘samenkracht’): 
Versterken van een zorgzame samenleving, bevorderen ‘eigen kracht’ en 
‘samenkracht’. Deze taak wordt opgepakt vanuit een regierol; afhankelijk van 
behoeften en problematiek in de wijk worden in samenwerking met bestaande 
structuren ((sport)verenigingen, kerken, buurthuizen, etc) activiteiten georganiseerd 
die bijdragen aan het bevorderen van de samenkracht binnen de wijken.  
Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de maatschappelijke partners over de 
samenwerking en resultaten.  
 

2. Preventie, vroegsignalering: 
Als problemen vroegtijdig gesignaleerd worden, kan dit later escalatie van de 
problemen en beroep op dure maatwerkvoorzieningen voorkomen. Doordat er een 
netwerkorganisatie is, kunnen maatschappelijke partners (zoals maatschappelijk 
werk, kinderopvang, scholen, etc) eenvoudig contact opnemen met de Sociale 
Wijkteams als zij van mening zijn dat een huishouden meer zorg behoeft.  

 
3. Bieden van eenvoudige en kortdurende ondersteuning: 

Zoals gezegd hebben de Sociale Wijkteams een regie- en uitvoeringsrol. Deze rol 
wordt pragmatisch en altijd in het belang van de inwoners uitgevoerd. Daarom heerst 
er binnen de Sociale Wijkteams een ‘hands on mentaliteit.’ Als een huishouden met 
eenvoudige ondersteuning geholpen kan worden, dan doet de medewerker van het 
Sociale Wijkteam dat zelf. Als er sprake is van meer complexe zaken of meervoudige 
problematiek wordt opgeschaald naar maatschappelijke partners en/of specialisten 
(‘voorveld’ of ‘achterveld’). Of deze opschaling noodzakelijk is, is ter beoordeling aan 
de medewerkers in het Sociale Wijkteam.  
 

4. Toegang tot maatwerkvoorzieningen: 
Het Sociale Wijkteam is in principe de toegang tot alle maatwerkvoorzieningen in het 
gehele sociale domein. Wanneer inwoners niet kunnen bouwen op de eigen kracht en 
het eigen netwerk, is er ondersteuning beschikbaar. Het is de verantwoordelijkheid 
van het Sociale Wijkteam om een maatwerkarrangement vast te stellen, waarmee 
inwoners zo snel als mogelijk weer op eigen benen participeren in de samenleving. 
Zo zullen bijvoorbeeld inwoners die een beroep doen op een uitkering en die goed 
bemiddelbaar zijn, al snel worden doorverwezen naar het regionale werkbedrijf. Deze 
inwoners worden niet begeleid door de Sociale Wijkteams.  
 
Voor de beoordeling en indicering zal vaak specialistische expertise nodig zijn; in dat 
geval wordt deze expertise in principe ‘ingevlogen.’ Zoveel mogelijk wordt voorkomen 
dat de inwoner naar een volgend loket wordt verwezen. De specialist brengt een 
zwaarwegend advies uit; het is de medewerker van het Sociale Wijkteam die het 
(ruime)  mandaat heeft tot de definitieve beslissing.  
 

5. 1 huishouden, 1 plan, 1 aanpak:  
Het Sociale Wijkteam is spin in ’t web met betrekking tot de dienstverlening door uit te 
gaan van het principe  ‘1 huishouden, 1 plan, 1 aanpak.’ Het Sociaal Wijkteam 
handelt integraal door ondersteuning in samenhang te organiseren. Bij meervoudige 
vragen is het de verantwoordelijkheid van het Sociale Wijkteam om toe te zien op de 
vorming van een samenhangend plan voor het hele huishouden.  
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Samenwerking met de KCC’s (Klant Contact Centra) 
 
Het KCC is voor het Sociaal Domein van belang, want veel mensen zoeken via internet en 
telefonisch een antwoord op hun vraag. Het KCC is naast de Sociale Wijkteams de plek voor 
het adviseren en informeren van inwoners. Het KCC handelt zo mogelijk direct al eenvoudige 
aanvragen af en maakt voor de inwoners afspraken met het Sociale Wijkteams. Door deze 
ondersteuning kunnen de medewerkers van de Sociale Wijkteams zich richten op hun 
belangrijkste taak, namelijk het fysiek aanwezig zijn in de wijken.  
 
Organisatie van de Sociale Wijkteams 
 
Voor 2015 zetten we in op een integraal team voor het gehele sociale domein, zowel jeugd, 
participatie als Wmo. Hiermee zijn wij in staat om een ondersteuningsvraag in breed 
perspectief te zien. Verbanden worden direct gelegd en zo wordt voorkomen dat 
verschillende professionals vanuit hun eigen specialisme zich buigen over dezelfde vraag.  
 
De Sociale Wijkteams zullen in principe bemensd worden door breed georiënteerde 
generalisten en professionals die de juiste vaardigheden hebben. Een aantal medewerkers 
van het Sociale Wijkteam wordt ingezet als ‘specialistische medewerkers’ , die ‘ingevlogen’ 
kan worden bij complexe zaken of meervoudige problematiek. Deze specialistische 
medewerkers vallen onder de wijkteams en zijn flexibel inzetbaar. Generalisten en 
specialistische medewerkers  vormen samen een klein, compact team dat de 
uitvoeringsregie en hands on werkzaamheden verricht en nauw samenwerkt in een netwerk 
met maatschappelijke partners.  
 
De nieuwe manier van werken in het Sociale Wijkteam (meer integraal, actief, werken vanuit 
een netwerk) vraagt specifieke competenties. Natuurlijk zal vanuit de huidige groep van 
ambtelijke medewerkers gekeken worden wie de benodigde compenties heeft of via scholing 
kan verkrijgen. De formatie zal waar nodig uitgebreid worden.  
Het Sociale Wijkteam opereert onder de uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein SWW. Dit 
waarborgt de uniformiteit van werkprocessen en goede en gemakkelijke koppeling naar de 
ondersteunende backoffice afdeling. De Sociale Wijkteams onderhouden goede contacten 
met collega’s bij de gemeenten die ook in de wijken opereren. 
 
Implementatie Sociale Wijkteams 
 
De Sociale Wijkteams werken samen met maatschappelijke partners en andere 
deskundigen.  De gemeenten zullen de regierol pakken en initiatief nemen om met de 
maatschappelijke partners het beschreven model van de Sociale Wijkteams verder uit te 
werken en te implementeren. Daarvoor wordt vanuit de gemeenten actief het overleg 
gezocht met de maatschappelijke partners. Er zullen concrete samenwerkingsafspraken 
worden gemaakt. Specifieke aandacht en afstemming geldt voor de rol en positie voor de 
wijkverpleegkundige (gefinancierd door de zorgverzekeraars), de huisartsen en 
maatschappelijk werk.  
 
Gebiedsindeling Sociale Wijkteams 
 
Landelijk is er nog geen consensus over hoe omvangrijk een “wijk” van een Sociaal 
Wijkteam kan zijn. In 2015 wordt in de SWW-gemeenten gestart met een praktische 
benadering  De ervaring zal leren of dit ook de meest wenselijke indeling is. Op korte termijn  
zal nog een quick scan worden uitgevoerd, waarbij ook demografische gegevens worden 
betrokken. Na de zomer zal de definitieve wijkindeling bekend worden gemaakt. 
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De voorlopige praktische indeling is: 
 

1. Maarssen-dorp, Tienhoven/Oud Maarsseveen, Bethune- en Molenpolder en Oud 
Zuilen 

2. Maarssenbroek 
3. Breukelen, Kockengen en Nieuwer Ter Aa 
4. Loenen,Loenersloot,Vreeland, Nieuwersluis en Nigtevecht 
5. Weesp Noord 
6. Weesp Zuid 
7. Nederhorst den Berg 
8. Kortenhoef/Ankeveen/ ’s Graveland 
9. Loosdrecht . 

 
Huidige pilots 
 
Momenteel worden binnen de 3 gemeenten al meerdere pilots uitgevoerd om te 
experimenteren met ‘toegang’ en netwerkorganisaties zoals de Sociale Wijkteams (zie ook 
Raadsinformatiebrief 4 Sociaal Domein van 14 maart 2014, waarin deze pilots zijn 
beschreven). Bijvoorbeeld: 
- Buurtzorg Jong (Stichtse Vecht) 
- Verbinding WWB en WMO (Wijdemeren) 
- Lokale toegang en regie maatschappelijke zorg (Weesp en Wijdemeren) 
- Sociale Wijkteam Welzijn en Zorg (Stichtse Vecht) 
- Proeftuin en Strippenkaart Jeugd (alle 3 gemeenten). 

 
Deze pilots worden in de loop van 2014 getoetst aan de hierboven beschreven opzet van de 
Sociale Wijkteams. Hierbij zal ook een advies worden uitgebracht op welke wijze de pilots 
geïntegreerd kunnen worden in de te kiezen opzet van de Sociale Wijkteams. 
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