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Het Sociaal Team 
in de gemeente 

Bunschoten



Gemeente Bunschoten

• Prov. Utrecht, bijna 22.000 inwoners

• Regionale inkoop met regio rondom 
Amersfoort (centrumgemeente)

• Hechte, relatief autochtone bevolking



Uitgangspunten Start Sociaal 
Team

• Uitgaan van de benodigde functies, niet van de 
organisaties

• Cliëntvraag en route is leidend bij inrichten van de zorg

• Dynamische, kort cyclische intake/indicatie

• Voorkomen overlap en zo min mogelijk verschillende 
gezichten

• Optimale professionele handelingsruimte

• Maximale lokale uitvoering

• Betrekken sociale basisvoorzieningen bv. bij 
vroegsignalering



Samenstelling Sociaal Team

• 1 team voor de hele gemeente, 0-100 jr

• Richt zich op meervoudige problematiek

• Jeugdwet en Wmo (oud en nieuw)

• Wmo oud: wel enkelvoudige zorg

• Oorspronkelijk leden afkomstig van 
aanbieders (inmiddels losgeknipt), nieuwe 
leden allen met zorgachtergrond , Zorgloket 
toegevoegd.

• Sinds 2e helft 2017 zelfsturend team



Sociaal Team zelfsturend

• Geen coördinator, teamleider of i.d.

• Coördinerende taken verdeeld onder leden

• Inclusief leerplicht

• Ieder lid heeft speciaal aandachtsgebieden 
(bv. Veilig Thuis, Beschermd wonen, J-GGZ)

• Regelmatig afstemming beleid en uitvoering



Taken/rol teamleden

• Aanmelding via KCC
• Triage door 2 leden en verdeling
• Gesprek
• Analyse/ beoordeling
• Overleg met geschikte aanbieder
• Plan van aanpak: 1 gezin, 1 plan
• Collegiale toetsing
• Beschikking voor maatwerkvoorziening of 

lid begeleidt cliënt zelf



Waar is Sociaal Team 
ondergebracht?

• Gehuisvest op gemeentehuis

• Laagdrempelig

• Oorspronkelijke Zorgloket-medewerkers 
(Wmo oud) werknemers van de gemeente

• Teamleden: werkgeverschap ondergebracht 
in GR samen met Baarn en Soest

• Zorgadministratie eveneens ondergebracht 
in dezelfde GR



Voordeel huisvesting ST op 
gemeentehuis

• Leerplicht binnen team opgenomen

• Korte lijnen met Werk & Inkomen

• Schuldhulpverlening ook op gemeentehuis

• Loket politie/ BOA’s eveneens

• Korte lijnen Woonruimtecommissie 
(urgentie)



Beeld zorgvraag

• Toename Wmo zorg (vooral nieuw)

• Sterkste stijger: nu individuele begeleiding, 
eerste jaren: dagbesteding

• Vaak langdurig ingezet, met weinig 
perspectief

• Complexe hulpvragen

• Dagbesteding inmiddels redelijks stabiel



Opvallend

• Door drukte weinig mogelijkheid voor 
individuele begeleiding van teamlid

• Draaideurproblematiek

• Door wachtlijsten bij aanbieders veel 
overbruggingszorg 

• Aanbieders soms nogal dwingend, vraagt veel 
van team

• Dagbesteding veelal door Zorgloket 
geïndiceerd. Redelijk stabiel



Ontwikkelingen

• Bouwblokken methode (resultaatgerichte 
inkoop): 
- team bepaalt het WAT en benoemt resultaat. 

Product en interventieniveau
- aanbieder bepaalt het HOE

• Geldt vanaf 2019 voor individuele begeleiding.
• Dagbesteding PxQ
• Breedspectrumaanbieders Jeugd: vanaf 2019 

vast budget beschikt aan 7 aanbieders, die 
gezamenlijke verplichting van zorglevering 
hebben


