
Onderzoek BMC, Universiteit Twente en Platform 31: 

sociale teams hoog 
op de agenda 
Gemeenten verwachten veel van de inzet van sociale teams. 

Maar uit onderzoek van BMC Advies, Universiteit Twente en 

Platform 31 onder de 32 grootste gemeenten blijkt dat er veel 

ontwikkeld moet worden om er een succes van te maken. 
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Wilt u uw bedrijf 

ook onder de 

aandacht brengen 

van de lezers van 

Sprank} Stuur 

dan een mailtje 

naar sprank@ 

stimulansz.nl. 

S
ociale teams worden in 

de meeste gemeenten 

beschouwd als hét in

strument om de uitvoe

ringspraktijk van zorg en 

welzijn in een andere stand te kri j

gen, zo blijkt uit onderzoek naar het 

nieuwe fenomeen door BMC Advies, 

Universiteit Twente en Platform 31. 

VERNIEUWING 

Sociale teams hebben de opdracht 

om de toegang tot zorg anders in te 

vullen, vernieuwende arrangemen

ten te ontwildcelen en de aanpak 

goedkoper te maken. Ze geven vorm 

aan een nieuwe werlcwijze in het 

sociaal domein en vormen een be

langrijk instrument voor de transfor

matie in dat domein, zo geven de 32 

onderzochte grote gemeenten aan. 

Het onderzoek maakt verder duide

l i jk dat de meeste gemeenten nog 

niet helder voor ogen hebben hoe ze 

het sociaal domein willen ontwik

kelen. De ideeën over de bijdrage die 

sociale teams aan de transformatie 

kunnen leveren, lopen sterk uiteen. 

De v i j f koplopersteden - Enschede, 

Leeuwarden, Zaanstad, Utrecht en 

Eindhoven - hebben wel een aantal 

randvoorwaarden geformuleerd. 

Kort samengevat: 

• een integrale werlcwijze met zo 

min mogelijk bureaucratische 

beslommeringen; 

• de eigen regie bij de burger laten; 

• de omgeving inschakelen bij het 

oplossen van problemen; 

• preventief werken door eerder in 

te grijpen; 

• zichtbaarheid in de wijk. 

O N T W I K K E L K R A C H T 

De onderzoekers schetsen een beeld 

van de ontwildceling van de sociale 

teams en de potentie voor vernieu

wing in 2015 en komen tot een aan

tal vaststellingen. Zo blijkt dat de ge

meentelijke sturing op ontwilckeling 

van sociale teams zich vooral richt op 

het proces en de samenwerking. De 

meeste sociale teams komen voort 

uit pilots met verschillende doelstel

lingen en in veel gemeenten wordt 

de nieuwe aanpak ontwildceld op 

basis van het proces van samenwer-

Idng. Dat leidt tot resultaten, maar 

daarbij bestaat wel een risico dat 

de vastgestelde kaders en doelstel

lingen voor een vernieuwd sociaal 

domein onvoldoende aan de orde 

komen. Met als gevolg een te smalle 

basis voor een brede evaluatie van de 

voortgang en ontwildcelrichting. 

Ook valt het de onderzoekers op 

dat weinig teams de ondersteuning 

van de 'nulde hjn' (mantelzorg, 

vrijwilligerswerk, preventie) in hun 

pakket hebben en dat de rol van het 

welzijnswerk maar heel beperkt 

is, terwijl juist hier de kern van de 

nieuwe aanpak wordt verwacht (inzet 

op zelforganisatie, versterking van 

eigen kracht). Dat roept de vraag 

op of de sociale teams voldoende 

ontwildcelkracht genereren voor de 

noodzakelijke vernieuwing. 

A F B A K E N I N G 

In de meeste van de onderzochte 

gemeenten is de afbakening van 

taken van sociale teams nog in 

ontwildceling - de taken zijn zelden 

scherp afgebakend. Het gebrek aan 

een heldere scheidslijn tussen de 

teams en de bestaande uitvoering 

(basis-zorg-infrastructuur) brengt 

risico's met zich mee en beperkt 

de innovatieve kracht. Bovendien 

is het goed denkbaar dat door de 

vloeiende overgang tussen de teams 

1 

oor jeugd en 

gemeente 

mst in Nieuwe 

Marcel van der V « r t uit Zeist 
vertelt over de e e l t e ervaringen 

met sociale team 
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'kostenbewustzijn'. 

Sociale teams: de machtige 

kern van de transformatie 

en de 'oude orde' structuren, de cul

tuur en werlcwijze van de bestaande 

organisaties overeind blijven. Dit kan 

de vernieuwing 'verdunnen', wat het 

moeilijk maakt om te sturen. 

N O C N I E T D U I D E L I J K 

Hoewel in veel sociale teams de 

indruk bestaat dat het goed lukt om 

samen te werken, blijft het toch de 

vraag of daadwerkelijk een omslag 

naar een generalistische aanpak tot 

stand komt. Met andere woorden: 

krijgt de functie van sociaal wer

ker een nieuwe invulling? Dat die 

ontwildceling naar generalist t i jd 

kost, is gezien de inzet en ambitie 

logisch. Maar de randvoorwaarden 

voor die ontwildceling zijn nog niet 

overal voldoende uitgekristalliseerd. 

Daarnaast is in sommige sociale 

teams de positionering niet scherp: 

de nieuwe professionals hebben nog 

onvoldoende (nieuwe) mogelijlche-

den om daadwerkelijk in te grijpen, 

indicaties anders te stellen of nieuwe 

arrangementen van hulp en begelei

ding aan te bieden. Er is nog geen 

antwoord op de vraag hoe manda

ten moeten worden toegedeeld en 

hoe macht voor interventies moet 

worden georganiseerd. In een aantal 

gemeenten bestaat onduidelijlcheid 

over de organisatiestructuur. 

A C T I E F S T U R E N 

Het onderzoek naar sociale teams 

bevat veel operationele informatie 

over de onderdelen die in de aanpak 

verder ontwikkeld moeten worden. 

Ook legt het de valkuilen bloot. 

Die informatie is nuttig voor alle 

gemeenten die werken aan sociale 

team-ontwildceling. 

Op basis van het onderzoek trekt 

BMC Advies een aantal conclusies. 

Voor de ontwildceling van de sociale 

teams is het volgens het adviesbu

reau belangrijk dat gemeenten actief 

sturen op de volgende thema's: 

Ruim 100 topadviseurs met focus 

op de overheid, het onderwiis, de zorg 

en woningcorporaties 

Het onderzoek 
Samen met de Universiteit Twente en Platform 31 heeft 

BMC Advies onderzoek gedaan naar de ontwikkeling, 

werkwijze en organisatievormen van sociale teams in 

de C32-gemeenten. Het onderzoek biedt diverse moge

lijkheden tot reflectie. In persoonlijke gesprekken door 

BMC Advies bij 26 gemeenten is - in samenwerking 

met de Universiteit Twente - gekeken naar onder meer: 

• de omvang van taakgebied(en) 

• financiering 

• reikwijdte 

• opbouw van het team 

• taak- en bevoegdheidsverdeling 

• informatievoorziening 

• toetreding tot het team 

• besluitvorming binnen het team 

• relatie tussen team en organisaties 

• kostenbewustzijn 

• knelpunten bij werkwijze en ontwikkeling 

uitwerking van de positionering 

(reikwijdte, mandaat, geld) van 

sociale teams; 

nadere invulling van de taak

afbakening van sociale teams; 

toedeling van verantwoordelijk

heid voor organisatie en team; 

aanscherping van opdracht en 

resultaat en die onderdeel maken 

van de aanpalc in de sociale teams. * 
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^ M e e r info? drs. Machteld Koelewijn: 

T 06 • 27 25 32 66 

E machteldkoelewijn@bmc.nl 

I www.bmcadvles.nl 
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