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ONDERZOEK NAAR SOCIALE 
(WIJK)TEAMS

Aantallen en andere vormen van ondersteuning



Onderzoek naar sociale (wijk)teams

Landelijke peilingen onder Nederlandse 

gemeenten naar stand van zaken
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Enkele uitkomsten meest recente peiling

83% van de gemeenten werkt met sociale (wijk)teams 



Taken van het sociale (wijk)team



VORMEN VAN SOCIALE 
(WIJK)TEAMS

Organisatie, positionering en aanstelling



Hoe zijn de sociale (wijk)teams georganiseerd? 
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Organisatiemodellen 2015

Model A1: Breed integraal team voor alle hulpvragen voor alle inwoners

Model A2: Breed integraal team voor uitsluitend complexe of meervoudige
hulpvragen

Model B: Domein/doelgroep specifieke teams

Model C: Generalistisch wijkteam als voorpost met daarachter domein
specifieke teams

Anders



Positionering en aanstelling

Model 1: De gemeente neemt het (wijk)team in 
eigen beheer.

De medewerkers van het (wijk)team zijn in dienst van 

de gemeente en/of gedetacheerd vanuit hun

Moederorganisatie



Positionering en aanstelling (2)

Model 2: De gemeente besteedt het (wijk)team uit aan meerdere 
aanbieders.

Medewerkers blijven in dienst bij hun eigen organisaties. Er is een 

subsidie- of inkooprelatie tussen

de gemeente en aanbieders met rechten en plichten. Vaak gaat het hier 

om een netwerkstructuur

of samenwerkingsconstructie.



Positionering en aanstelling (3)

Model 3: De gemeente besteedt het (wijk)team uit aan één 
(hoofd)aanbieder.

De opdrachtnemer krijgt een specifiek budget om het (wijk)team samen te 

stellen. Medewerkers

komen in dienst van de hoofdaanbieder en/of blijven in dienst bij hun eigen 

organisaties.



Positionering en aanstelling (4)

Model 4: De gemeente besteedt het (wijk)team uit aan een speciaal 
opgerichte rechtspersoon (bijv. stichting of coöperatie). 

Medewerkers zijn in dienst van deze rechtspersoon en/ of worden 

gedetacheerd.



Het postioneringsmodel dat het meest van toepassing is



Samenstelling



Type professionals

• Generalist

Een hulpverlener die over allerlei 

onderwerpen een behoorlijke 

basiskennis heeft om de problematiek 

van uit verschillende levensdomeinen in 

kaart te brengen. 

• Specialist

Een hulpverlener die wordt ingeschakeld 

bij specifieke vraagstukken die 

specialistische kennis en kunde 

vereisen.

• T-shaped professional

Een hulpverlener die een eigen 

specialisme heeft, maar naar buiten toe 

als generalist optreedt en signaleert.



MEERWAARDE EN 
ONTWIKKELPUNTEN



Meerwaarde van werken met sociale (wijk)teams

“Na meer dan twee jaar zie je de 

plaats van het wijkteam in de wijk 

belangrijker worden.”

‘Er gebeurt heel veel, maar er zijn ook 

dingen waar men nu pas tegenaan loopt: 

het volstromen van de wachtlijst, de vraag 

of casusregie altijd bij het sociaal team moet 

liggen en de vraag of men nog meer de wijk 

in kan gaan om outreachend te werken.’

22%





Belangenverstrengeling of loyaliteitsconflicten

Hebben gemeenten het idee dat door teamleden belangenverstrengeling of 

loyaliteitsconflicten worden ervaren vanwege uiteenlopende of 

conflicterende belangen van de eventuele moederorganisatie, het team of 

de gemeenten? 

� Ja, zegt 24%

� Nee, zegt 44%

� Niet meer, zegt 15%

� Weet ik niet, zegt 16%

Niet meer, door:
• Afstand tot moederorganisatie en groter teamgevoel

• Afspraken te maken over toekenning/doorverwijzing/toeleiding naar tweedelijnszorg; door wie en 

hoe worden beslissingen genomen.

Het wel of niet (meer) ervaren van 

belangenverstrengeling blijkt niet significant samen te 

hangen met de positioneringsvorm van het wijkteam.

Ja, dit blijkt uit:

1. Teamleden geven dit zelf aan.

2. Grote loyaliteit aan moederorganisatie

3. Onduidelijkheid voor cliënt

4. Rolverwarring

5. Problemen met tijdsverdeling tussen team en 

moederorganisatie



Knelpunten 



Aanbevelingen in beeld



Gegevens: 
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‘Organisatievormen en positionering van (wijk)teams. 

Overwegingen en ervaringen van gemeenten in beeld.’ 

(2017)
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