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Wat is een sociaal wijkteam?  

• Eén loket voor alle wijkbewoners 

– Hulpvragen over (bv) schulden, hulpmiddelen, 
psychiatrie, hoe organiseer ik mijn leven, etc. etc.  

• Eén huishouden - één plan - één consulent 

– Uitgebreide intake voor alle personen in dit 
huishouden.  

• Wijkgerichte aanpak 

– Inzet van wijkbewoners stimuleren 



Uitgangspunten 

De pilot Sociale Wijkteams is gestart met de volgende 
uitgangspunten:  

 

1. Meer zelfregie en maatwerk voor kwetsbare groepen, in 
combinatie met vroeg signalering.  

2. Grotere betrokkenheid van het sociale netwerk en 
vrijwilligers.  

3. Minder versnippering in het aanbod van zorg en welzijn: 
ontschotting.  

4. Afvlakken van de groei van uitgaven voor zorg & welzijn en 
bijdragen aan de bezuinigingsopgave.  

 



Consequenties 

Dat houdt in dat er op een andere manier gewerkt gaat worden:  

 

• Van aanbiedend naar vraaggericht.  

• Van organisatie- naar cliënt- en wijkgericht.  

• Van afhankelijk naar zelfregie en samen redzaamheid.  

• Van zorgen (voor) naar ondersteunen (zorgen dat).  

• Van individueel naar collectief (voorzieningen).  

• Van zorgclaim naar compensatieplicht.  

• Van curatief naar preventief.  

• Van stijgende kosten naar dalende budgeten.  

 



Wijkteams Zaanstad 

• Twee pilot teams; 

• Andere aanpak per team; 

• De ontwikkeling die ingezet is; 

• Vervolg in 2014:  

 

            10 wijkteams Zaanstad 
 

 



Sociaal werkers  

•   Kernteam van professionals met eigen 
 specialisme  

•   Iedereen ontwikkelt zich tot generalist 
 (kennisoverdracht onderling en met externen) 

Intaker is 

regievoerder 

 

Generalist 
  

  

  

  

  

 Eigen kracht wijkbewoner 
  

  

  

  

 Inzet vrijwilligers 
  

  

  

  

 Specialist  
  

  

  

  



De praktijk 

 

 
 Hulpvragen van bewoners 

  

  

  

  

 Investeren in buurtkracht en preventie 
  

  

  

  

 Netwerk onderhouden 
  

  

  

  

 Training van teamleden 
  

  

  

  

 Ontwikkelen van methodieken 
  

  

  

 



De hulpvraag 

Eigen kracht wijkbewoner 
 

Inzet sociale netwerk 
 

Inzet vrijwilligersinitiatieven 
 

Collectief hulpaanbod 
 

Individuele hulp 
 

Specialistische hulp 



Netwerk 

. 
Sociaal wijkteam 

  

  

  

  

  

  

Specialistische zorg 
Dijk en Duin 

Brijder 

RIBW 

PsyQ 

Odion 

REAKT 

Leger des  Heils ….. 

  

  

  

  

  

Preventie 
Opvoedspreekpunt 

Financieel café 

Buuv.nu  

Ervaringsdeskundigen 

Bewoners 

… 

  

  

  

  

  
Vrijwilligers 
Humanitas 

Bureau Quitte 

Jongerenloket 

Straathoek werk 

Protestantse diaconie 

Buitenlandse vrouwenoverleg 

Afgaanse vereniging 

 

  

  

Backoffice 
Werk en inkomen 

Minimaregelingen 

Re-integratietrajecten 

WMO  

  

Signalering 
Bewoners -  Wijkoverleg 

Wijkagenten 

Wijkmanagers 

Wooncorporaties 

Scholen 

Huisartsen 

…  

  



 2e Schil 

Samenwerking / uitwisseling / expertise 

 

2-wekelijks Casuïstiek overleg  

- Medewerkers sociaal wijkteam 

- Vertegenwoordigers uit de GGZ, zorginstellingen, 
gehandicaptenzorg, e.d. 

- Centraal staat de casus 

 

Kwartaal overleg 2e Schil 

- Evaluatie moment 

 



Vrijwilligers(organisaties) 

Vrijwilligersorganisaties 

• Kennismaken 

• Verbinden 

• Verdieping 
 

Vrijwilligers 

• Vrijwilligers aan team verbonden  

     (administratie, maatje, de buurt in) 

• Brainstorm met ervaringsdeskundigen 



Versterken buurtkracht 

     Bewoners inzetten voor veranderende bewustwording 

     Eigen verantwoordelijkheid 

     Inzet vrijwilligers en sociaal netwerk 

     Kennis 
 

      Zaandam Zuid --  Veel kleine wijken met eigen cultuur 

– Actieve bewoners benaderen en brainstormen  

– Wat heeft de wijk nodig? 
 

      Rosmolenwijk  --  Actief bestuur en vaste kern van actieve bewoners 

– De wijk in, nieuwe mensen activeren 

– In gesprek met de vaste kern van actieve bewoners  
 

 



Preventie en vroeg signalering 

 Preventie 

– Keukentafelgesprek  vraag achter de vraag 

– Aanbod n.a.v. vraag  financieel café, buurtcomité, klankbordgroep 

– Inzet bewoners  buuv.nu, vrijwilligersteam 

– Groepsbijeenkomsten  belastingexperts 

– Voorlichting  huis aan huis, buurt overleggen, etc.  
 

 Vroeg signalering 
– Training van teamleden onderling 

– Contacten met politie, scholen, huisartsen, etc. 

– Bewustwording  

– Inzet bewoners 



www.swtzaanstad.nl 
  
 

 

   Welk Sociaal Wijkteam? U kunt zoeken op de 

                               postcode! 

 

 

http://www.swtzaanstad.nl/


 
 

Vragen? 
 

   


