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kelijke vraag. “Dus als een verslaafde bij ons komt met 
een verzoek hem te helpen zijn schulden weg te werken, 
is dat de basis van het plan. Als de verslaving daarbij een 
rol speelt omdat hij te veel geld aan drugs uitgeeft, komt 
dat probleem vanzelf aan de orde. Het plan kan later ook 
worden bijgesteld.”

Verbetering
“Uit internationaal vergelijkend onderzoekt blijkt dat 
de kwaliteit van zorg en welzijn in Nederland hoog is”, 
zegt Victor Everhardt. “Maar het is ook in hoog tempo 
duurder geworden”, aldus de Utrechtse D66-wethouder 
met onder meer WMO en welzijn in zijn portefeuille. 
“We hebben de ondersteuning behoorlijk complex geor-
ganiseerd met vele professionals en instellingen rond de 
burgers. Dat kost jaar in jaar uit steeds meer geld. Dat is 
geen diskwalificatie van de professionals en hun organi-
saties, dat is nu eenmaal hoe we het hebben opgebouwd. 
En dat kan anders. De WMO werd in de afgelopen jaren 
gemiddeld genomen 8 procent per jaar duurder. Sinds 
2002 is het budget van de Awbz zo ongeveer verdubbeld. 
Leefden we in een veel slechtere wereld in 2002, waarin 
zorg en welzijn beroerd waren geregeld? Volgens mij 
niet. Dus: hoe houden we het betaalbaar én kwalitatief 
goed?” Een belangrijke vraag. En het instellen van buurt-
teams is een goed antwoord, aldus Everhardt. 
Utrecht is in het voorjaar van 2012 in de wijken Ondiep 
en Overvecht gaan proefdraaien met buurtteams als 
nieuwe vorm van sociale basiszorg voor mensen die 

 B
uurtteam Overvecht-Spoorzoom is gehuis-
vest midden in de wijk. Vanuit het kantoor 
op de derde verdieping is er goed zicht op 
de enorme flats die zo karakteristiek zijn 
voor de Utrechtse wijk. Overvecht is in de 

jaren zestig gebouwd voor de middenklasse, maar inmid-
dels zijn de meeste politieagenten, afdelingschefs en 
directiesecretaresses verhuisd naar andere delen van de 
stad en is Overvecht veranderd in een achterstandswijk 
waar veel problematiek samenkomt. Hoewel de leefbaar-
heid dankzij investeringen van onder meer de woning-
corporaties de laatste jaren is verbeterd, zijn er vooral in 
de hoogbouw nog veel kwetsbare bewoners te vinden. 
Er is geen lift, dus wie het buurtteam bezoekt, moet drie 
trappen op. Niet handig voor iemand die een aanvraag 
wil doen voor een scootmobiel, maar het is dan ook niet 
de bedoeling dat inwoners naar het kantoor komen. Het 
buurtteam komt bij hen thuis.  
Hoewel mensen sinds kort ook kunnen aankloppen bij 
een ‘voordeur’ in het buurthuis, worden verreweg de 
meesten doorverwezen door sociaal raadslieden, het 
consultatiebureau, de school of de sociale dienst. “De 
huisarts stuurt mensen door met lichamelijk onverklaar-
bare klachten met het verzoek eens goed te kijken wat 
er maatschappelijk of sociaal aan de hand is”, vertelt 
teamleider Ingrid Horstik. 
Eenmaal aangemeld bezoekt iemand van het team de 
mensen thuis voor een gesprek. Samen met de klant 
wordt een plan gemaakt. Uitgangspunt is de oorspron-

Utrecht leert en experimenteert met buurtteams 
 Het wij(k)gevoel
De gemeente Utrecht is in het voorjaar van 2012 in de wijken Ondiep en Overvecht gaan 
proefdraaien met buurtteams. Met het oog op de bezuinigingen, ja, maar bovenal om de 
zorg aan burgers te verbeteren. Het is wennen, voor die burgers en voor de professionals. en 
verder? Sprank ging kijken in Overvecht.
tekst: Peter bOOrsMa, WenDy braanker en Peter Van eekert, beelD: jan lankVelD
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meerdere vragen hebben op het gebied van gezondheid, 
opvoeden, werk, vrije tijd, huishouden, rondkomen, een-
zaamheid, overlast en wonen. Begin dit jaar is de pilot 
uitgebreid van twee naar acht buurtteams in onder meer 
Zuilen, Kanaleneiland-Zuid en Leidsche Rijn. Vanaf 2015 
kunnen alle Utrechters terecht bij een buurtteam en is er 
sprake van stedelijke dekking. 
“Ik wil de herverkaveling van de zorg aanvliegen vanuit 
verbetering, niet vanuit bezuinigingen”, zegt José 
Manshanden, themadirecteur Sociaal van de gemeente 
Utrecht. “Als je gaat bezuinigen, wordt het slechter. Ga 
je verbeteren, dan wordt het goedkoper.” Zij wil dat de 
klant geholpen wordt. “Daarom kiezen we voor teams die 
het werk doen, teams met een laagdrempelige aanpak.”

DieP
Manshanden ziet een driedeling in de aansturing van 
sociale wijkteams. In sommige gemeenten fungeert het 
wijkteam als een verdeelstation. Externe zorgverleners 
worden dan ingeschakeld om de zorgvraag op te pakken. 
Andere wijkteams doen iets meer zelf en hebben een 
paar disciplines in huis. “En je hebt wijkteams als de 
onze, die de diepte zoeken en zo nodig langdurig aan de 
slag gaan. Ze kunnen heel veel afhandelen.” 
Buurtteam Overvecht-Spoorzoom bestaat uit tien men-
sen uit verschillende disciplines. De teamleden zijn spe-
cialist in het team op het gebeid van bijvoorbeeld welzijn, 
schuldhulpverlening of verslavingszorg, maar gaan als 
generalist naar de klant. Burgers of gezinnen met meer-

dere problemen hebben zodoende één aanspreekpunt; 
dit om een versnippering van de aanpak van problemen, 
waarbij de ene hulpverlener niet weet waar een collega 
mee bezig is, te voorkomen. Is er meer expertise nodig 
rondom een bepaalde problematiek, dan worden andere 
professionals uit het team ingeschakeld. Het werkgebied 
van het team telt vierduizend huishoudens, waarvan zo’n 
tweehonderd mensen in begeleiding zijn. Het buurt-
team houdt twee keer per week casusoverleg, waarin het 
nagaat in welk van de vier kwadranten – sociaal, maat-
schappelijk, lichamelijk, geestelijk – de problemen zitten. 

DOOrbreken
Utrecht zet per buurt twee teams in: een team Jeugd en 
Gezin en een team Sociaal. Het team Jeugd richt zich 
vooral op opvoedproblemen en scholen, het andere team 
op volwassenenproblematiek. “Natuurlijk is er weleens 
sprake van overlap, maar daar komen de teams achter de 
voordeur wel uit”, aldus Manshanden. In het geval van 
acute psychiatrie, als iemand een gevaar is voor zich-
zelf of voor zijn omgeving, is er een achtervang met de 
specialistische zorg. Andersom wordt het buurtteam ook 
weleens ingeschakeld om iemand die uit een instelling 
komt een ‘zachte landing’ te bezorgen in de wijk. Of de >

  themadirecteur josé Manshanden:  

‘ Bezuinigen maakt het 
slechter, verbeteren 
maakt het goedkoper’ 
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ggz doet de behandeling en het buurtteam de begeleiding 
of versterking van het netwerk.
De buurtteamaanpak was wennen voor de Utrechters die 
ermee te maken kregen. Ze worden meer aangesproken 
op wat ze zelf kunnen. Everhardt: “Bij een beginnende 
depressie kan meer beweging veel eff ectiever zijn dan het 
hebben van een indicatie, al dan niet gecombineerd met 
medicijnen. De buurtteams stuwen de vraag dan ook niet 
op, ze duwen terug.” Het gaat hier niet om zorg vanuit 
de witte kolom, stelt hij, maar om ondersteuning in het 
kader van de WMO. “Het blijkt dat de tevredenheid groeit 
als mensen daar mede zelf op worden aangesproken en 
zij hun eigen netwerk beter gaan benutten.”
En dus haakt de aanpak aan bij iemands sterke punten. 
Teamleider Horstik: “Neem het echtpaar van wie de 
vrouw lichamelijke klachten heeft en de man daarover 
zeurt. Die twee hebben elkaar in een houdgreep. Wij 
vragen zo’n man dan: ‘Waar haalde u vroeger voldoening 
uit? Sporten? Fotograferen? Waarom pakt u dat niet weer 
op?’ Zoiets kan het systeem doorbreken.” 

VrijHeiD
Natuurlijk, het is ook wennen voor de professionals en 
hun organisaties, deze nieuwe manier van werken, zegt 

Everhardt. “Zij vragen zich af: bestaat mijn baan straks 
nog en mijn organisatie? Dat geeft onrust en die is 
begrijpelijk.” In de buurtteams moeten de beste mensen 
vooraan staan, aldus de wethouder. “De professionals 
worden bevrijd van een enorme, tijdverslindende verant-
woordingsplicht. Dat kan alleen als ze de verantwoording 
ook echt aangaan. Vrijheid betekent verantwoordelijk-
heid. Die mentale sprong moeten velen nog maken. We 
moeten bovendien oppassen niet te vervallen in proto-
colleren. Er zullen ongetwijfeld incidenten op casusni-
veau gaan komen. Dan moet ik als wethouder voor de 
professionals durven te gaan staan. Het parlement moet 
dan ook niet alles dichtregelen, maar ruimte geven voor 
lokale invulling. Anders is de verantwoordelijkheid die 
men ons als gemeente geeft niet waar te maken.” 
Gemeenten moeten experimenten met de inzet van 
sociale wijkteams. Manshanden noemt het de grens een 
beetje opzoeken. “Je leert als gemeente wat werkt door 
gewoon aan de slag te gaan.” Zo is Utrecht teruggeko-
men op de intentie om schuldhulpverlening op te nemen 
in de buurtteams. “We hebben het geprobeerd, maar 
zagen dat het een specialisme is dat niet alle professio-
nals zomaar onder de knie hebben. Dus is besloten om 
taken als budgetbeheer en budgetbewaking binnen de 
teams te houden, maar voor echte schuldhulpverlening 
door te verwijzen.” 
“We willen de buurtteams niet overbelasten”, vult Ever-
hardt aan. “Overigens is de precieze scheidslijn nog niet 
duidelijk, die zal zich in de praktijk ontwikkelen.”

  Wethouder Victor everhardt: 

‘ De buurtteams stuwen 
de vraag niet op, ze 
duwen terug’
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Utrecht heeft ervoor gekozen een professional vanuit 
de sociale dienst aan het buurtteam toe te voegen. Werk 
speelt immers een belangrijke rol in vele leefgebieden. 
Karin Schipper heeft als participatiecoach bij Werk en 
Inkomen altijd gewerkt met mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt en heeft veel ervaring met 
het motiveren van mensen en de uitkeringsregelin-
gen. Tegenwoordig werkt ze in buurtteam Overvecht. 
“Activering is de beste vorm van zorg. Het geeft men-
sen zelfvertrouwen waardoor zij zich sterker voelen. 
‘Activeren’ en ‘werk’ lopen dan ook als een rode draad 
door het werk van de buurtteams.” Mensen laag op de 
participatieladder hebben vaak meerdere problemen. 
Werk en Inkomen meldt daarom alle klanten op trede 1 
en 2 aan bij het buurtteam, dat op zijn beurt weer nauw 

samenwerkt met het Wijkbedrijf waar mensen werkritme 
op kunnen doen.
“We ontwikkelen ons van specialist naar generalist en 
zijn voortdurend aan het uitvinden waar de grenzen lig-
gen”, vertelt Horstik. “Ons domein wordt steeds groter. 
Maar ook inhoudelijk, wat betreft het sturen op eigen 
kracht en netwerken, leren we nog veel. Het werk in het 
buurtteam is nieuw, leuk en soms ook pittig.” 

Zeker Weten
“We zitten in een fase van experimenteren en leren, 
binnen Utrecht en van elkaar als gemeenten”, zegt 
wethouder Everhardt. Hard bewijs dat buurtteams beter 
en goedkoper zijn heeft hij nog niet. “Het is absoluut 
noodzakelijk om de ontwikkeling goed te monitoren. 
Maar ik kan met droge ogen in de gemeenteraad vertel-
len dat we op de goede weg zijn. Dat blijkt onder meer 
uit een evaluatie van de eerste ervaringen door het 
Verwey-Jonker Instituut. De Utrechters zijn tevreden, de 
professionals opgelucht dat zij van een bureaucratische 
werkwijze zijn verlost en in de meeste gevallen bleek de 
ondersteuning via buurtteams goedkoper.” Ook Mans-
veld, die als themadirecteur wat dichter op de praktijk zit, 
gelooft dat de gemeente vrij snel tot besparingen komt. 
Het werken in wijkteams draagt er immers toe bij dat 
minder mensen doorverwezen worden naar de duurdere 
tweedelijnszorg. “En als je meer vrijwilligers inzet, heb je 
minder professionals nodig.”
Toch is dat iets waaraan nog gewerkt moet worden. 
Overvecht heeft bijvoorbeeld een uitgebreide infrastruc-
tuur van scholen en buurthuizen, maar de verbinding 
met vrijwilligers is lastig te organiseren, merkt teamlid 

Het rijk plaatst gemeenten met de decentralisaties voor een enorme 
opgave, zegt de Utrechtse wethouder Victor everhardt. “ik heb geen 
bewijs gezien voor het uitgangspunt van het rijk dat door decentralisa-
ties fl ink kan worden bezuinigd en toch kwalitatief goede zorg en welzijn 
blijft bestaan. Het is evenwel nu eenmaal een feit dat we de verantwoor-
delijkheid krijgen. natuurlijk teken ik graag voor meer geld, maar de 
Utrechter heeft op 1 januari 2015 niets aan alleen maar het verhaal dat 
Den Haag het verkeerd doet, dus zoeken we een manier om, gegeven de 
randvoorwaarden, de ondersteuning kwalitatief goed én betaalbaar te 
houden. Dat is de opgave waar we voor staan.”

Een vrouw met een verstandelijke beperking die eenzaam was en 
schulden had, klopte erg vaak bij haar huisarts aan. Een buurtwerker uit 
het wijkteam schakelde de zus van deze vrouw in om de administratie 
op zich te nemen, legde contact met een buurvrouw om bij elkaar op de 
koffi  e te gaan én zorgde ervoor dat beide dames nu wekelijks de gang 
naar een inloopochtend in het buurthuis maken. Bij de huisarts komt de 
vrouw bijna niet meer.
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Eveline Bouwhuis op. “We onderzoeken nu of we ‘sterke 
krachten’ in de wijk kunnen vinden om dingen op te 
pakken, denk aan studenten of mensen die net werkloos 
zijn geworden en actief willen blijven. Inmiddels is er 
één cliënt in opleiding voor gastvrouw in verschillende 
buurthuizen. Misschien kan zij voorbeeld worden voor 
anderen.”

bUFFer
De Raad heeft inmiddels besloten om tot een stedelijk 
dekkend netwerk te komen. Everhardt: “We blijven 

experimenteren met verschillende aanpakken. Voor 
de verdere ontwikkeling van de buurtteams hebben 
we zeker drie of vier jaar nodig. Ik wil daarbij van de 
Utrechters zelf weten hoe zij ondersteund willen worden. 
Wat ik zeker weet is dat daar niet bij hoort dat ze steeds 
doorverwezen worden.” 
Binnenkort verleent Utrecht een opdracht tot monito-
ring. “Is de Utrechter tevreden? Wat hebben de profes-
sionals zelf opgelost en wat is doorverwezen naar de 
tweede lijn? Kan men uit met het fi nanciële kader dat is 
meegegeven? Dat wil ik weten. Bovendien gaan we de 
werkwijze van de verschillende buurtteams vergelijken.”
Volgens Manshanden is er eigenlijk extra geld nodig om 
wijkteams op te bouwen en andere zorg af te breken. 
“Toen verzekeraars deze taken verrichtten, waren ze niet 
risicodragend. De gemeenten hadden moeten zeggen: 
we gaan het doen, maar laten we afspreken dat we de 
eerste twee jaar niet risicodragend zijn.” De Utrechtse 
themadirecteur vreest dat de bezuinigingen de verdere 
uitrol van wijkteams zal vertragen en dat de benodigde 
twintig teams om de hele stad ‘te bemannen’ niet zo snel 
gehaald gaat worden. 
Vallen er mensen met zorgvragen tussen wal en schip 
vanwege de bezuinigingen en de vertraging in de uitrol 
van buurtteams? Manshanden: “Dat mag natuurlijk ab-
soluut niet. Ik verwacht wel dat we als gemeente reserves 
nodig hebben. Daarom zijn we ook een buff ertje aan het 
opbouwen, zodat de zorg goed kan blijven verlopen.”  *
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  teamleider ingrid Horstik:

‘ We zijn voortdurend aan het 
uitvinden waar de grenzen liggen’

“Een tijdje terug dreigde 
huisuitzetting van iemand met 
psychische problematiek. We 
probeerden een oplossing te vin-
den in het maatschappelijke veld, 
totdat ik de huisarts sprak. Die 
stelde voor de zorg-verzekeraar te 
bellen. Die heeft er immers ook 
belang bij om te voorkomen dat 
de betreff ende man in een veel 
duurdere inrichting terechtkomt. 
Dat was een mooie vorm van sa-
menwerking”, vertelt teamleider 
Ingrid Horstik.


