
Verschillend per gemeente
Begin is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 
werking getreden. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk 
zijn geworden voor een belangrijk deel van de ondersteuning 
bij mensen thuis. Het gaat hierbij vooral om ouderen, mensen 
met psychische problemen en gehandicapten. In nagenoeg alle 
Nederlandse gemeenten zijn sociale wijkteams ingesteld om 
de toegang naar zorg en ondersteuning voor hun inwoners te 
regelen.

Sociale wijkteams zijn interdisciplinair samengesteld en op 
wijk- of dorpsniveau georganiseerd. De algemene opdracht 
van de sociale wijkteams is laag drempelig en dicht bij huis, 
de zorg en hulpverlening te organiseren. En wel zodanig, dat 
een beroep op zwaardere zorg en ondersteuning vanuit Wmo, 
zorgverzekeringswet en AWBZ wordt voorkomen, dan wel 
vertraagd. Om dit mogelijk te maken wordt gewerkt volgens 
het principe één casus, één plan en één regie. Een uitdagende 
missie voor een team dat doorgaans bestaat uit zo´n 8 tot 12 
professionals uit verschillende disciplines die zich in betreffend 
werkgebied op zorg- en dienstverlening richten. Bij een cliënt 
thuis ‘aan de keukentafel’ wordt in een tweegesprek de zorgvraag 
verkend geregistreerd en vertaald naar doelen en acties om de 
aanwezige problematiek aan te pakken. Daarna wordt met de 
cliënt afgestemd wie welke doelen voor diens rekening neemt, in 
de volgorde zelfzorg –> sociaal netwerk –> informeel systeem van 
buurtbewoners en vrijwilligers –> formeel systeem.

Met het benoemen van deze algemene kenmerken houdt de 
gelijkenis van de verschillende sociale wijkteams op, want 
nagenoeg elke gemeente heeft in de vormgeving van de teams 
een andere opdracht, samenstelling en organisatie meegegeven. 
De invulling wordt beïnvloed door tal van factoren, waaronder 
de politieke kleur van de wethouder. De gemeente Den Haag 
heeft, vanaf het eerste moment, het initiatief naar zichzelf 
toegetrokken en is zeer sturend opgetreden in het vormgeven van 
een kader waarmee de Haagse teams moeten gaan werken. 

In deze ‘wijkzorgteams’ blijven alle deelnemers in dienst bij 
de eigen moederorganisatie en worden voor enkele uren per 
week gedetacheerd. Zo behoudt ieder lid diens professionele 
identiteit en neemt als specialist deel. Het wijkteam wordt onder 
gemeentelijke regie aangestuurd door teamcoördinatoren, 

die de casuïstiek binnen krijgen en verdelen onder de, in hun 
ogen, meest aangewezen functionaris, die vervolgens op 
huisbezoek gaat en bepaalt wat in de betreffende casus de inzet 
zal zijn. In deze rol vervult het lid van het sociaal wijkteam een 
belangrijke poortwachtersfunctie in het toewijzen van  
de professionele inzet en/of persoonsgebonden budget.  
In het verderop gelegen Leiden wordt in de sociale wijkteams 
gewerkt met ‘generalisten’, die voor gemiddeld 20 uur per week 
voor dit werk zijn aangesteld. De opzet is hier dat het team 
als een zelfsturende eenheid onderling de casuïstiek verdeelt 
en afstemt wie welke rol in het team op zich neemt. Richt het 
wijkteam in Den Haag zich louter op het organiseren van zorg en 
dienstverlening voor mensen met multiproblematiek, de opdracht 
in Leiden is gericht op het optimaliseren van zelfredzaamheid van 
individuen en het vergroten van de participatie van de burgers 
in de directe woonomgeving en daarbinnen het organiseren van 
inzet rondom zorg- en dienstverlening.

De samenstelling van een sociaal wijkteam is verschillend 
van plaats tot plaats, en zelfs van wijk tot wijk. Vanuit het 
welzijnswerk is vaak het maatschappelijk werk in de teams 
betrokken, soms ook het ouderenwerk, jongerenwerk en/
of opbouwwerk. Daarnaast vormen de Wmo-consulenten (die 
over de toewijzing van hulpmiddelen in en aan huis beslissen), 
schuldhulpverleners en sociaal consulenten (die over steun 
en uitkering gaan) min of meer een vast bestanddeel van 
het sociaal wijkteam. Vanuit zorg is de wijkverpleegkundige 
nog weleens aan het sociale wijkteam aangehaakt, gevolgd 
door vertegenwoordigers uit de sector verpleging en 
verzorging, psychiatrie, het dak- en thuislozenveld en 
ondersteuningsorganisaties voor mensen met een beperking.

Hulpbehoevende ouderen thuis
Thuiswonende zorgbehoevende ouderen zullen, in het vinden 
van de toegang tot voorzieningen, het sociaal wijkteam op hun 
levenspad tegenkomen. Wij zien daarin een aantal zorgpunten 
die nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Met de generalistische 
inslag van wijkteams worden ouderen meer en meer aangewezen 
op de algemene voorzieningen voor volwassenen. De met de 
sociale wijkteams ingeweven ‘wat-kan-u-nog-zelf-attitude’ sluit 
maar moeilijk aan op de leefsituatie van thuiswonende ouderen in 
een toenemend kwetsbare positie. 

Voor de toegang tot zorg en ondersteuning kunnen thuiswonende zorgbehoevende ouderen veelal terecht bij het sociale 
wijkteam. Zijn de professionals in de sociale wijkteams nu en straks wel voldoende toegerust om de zorgvraag van  
zorgbehoevende ouderen goed in te schatten en zijn zij in staat om dit af te stemmen met andere professionals?
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De houding vanuit het sociaal wijkteam is gericht op het zo 
veel mogelijk organiseren binnen het informeel steunsysteem 
en het mondjesmaat, en voor een beperkte periode, geven van 
toegang tot formele ondersteuning en begeleiding. De vraag 
is waar de aandacht blijft voor kwetsbaarheid als belangrijk 
gezondheidsprobleem en of het team wel voldoende kennis 
heeft van de fysieke, psychische en sociale behoefte van 
zorgbehoevende ouderen. Het bieden van ondersteuning bij een 
geleidelijke weg naar méér zorggebruik, is een diametraal andere 
houding dan voortdurend het belang van zelf- en mantelzorg te 
onderstrepen. Daarnaast is er sprake van ‘een casus-regisseur’. 
Deze nieuwe rol is een andere, en staat op grotere afstand van 
het hulpverleningssysteem dan de casemanager, die door de 
veranderingen meer en meer aan het verdwijnen is. De rol wordt 
dan overgenomen door de meer generalistische casus-regisseur 
en dat is een gemis, omdat de casemanager juist aandacht heeft 
voor de complexiteit van de zorgvraag, zoals bijvoorbeeld bij 
dementie. 

Verder maakt de diverse samenstelling van de sociale wijkteams 
het behoorlijk willekeurig welk lid van het sociaal wijkteam bij 
een zorgbehoevende oudere thuis op huisbezoek komt. En hoe 
je het wendt of keert, elke professional kijkt met diens eigen 
beroepsmatige blik naar de cliënt en diens huishouden in kwestie. 
Dat maakt de uitkomst van deze ontmoeting ook betrekkelijk 
onvoorspelbaar. Wel wordt steeds vaker gebruik gemaakt van 
instrumenten zoals de zelfredzaamheid-matrix
(Fassaert, 2013) om vooral breed te kijken naar de situatie. 
Bij de zorgvrager thuis beslissen cliënt en sociaal werker over de 
inzet vanuit het formeel systeem. Dat vraagt dus nogal wat van de 
gespreksvaardigheden van beiden. Kan de oudere de betreffende 
problematiek goed verwoorden? Heeft hij/zij goed zicht op 
wat van het informeel steunsysteem gevraagd en verwacht kan 
worden en is deze assertief genoeg om de werkelijke behoefte te 
benoemen en daarop gefocust te blijven? Ook van de professional 
worden dergelijke communicatieve vaardigheden gevraagd. 
Doorvragen, goed luisteren, niet te snel conclusies trekken, 
geduldig zijn, en dan ook nog het best passend adviseren. 
Instrumenten zoals de zelfredzaamheid-matrix kunnen hier voor 
de professional steunend in zijn, maar de zorgvrager heeft vaak 
niet veel meer dan het eigen verhaal.

Over de auteurs

Een laatste, nog niet goed uitgewerkte kwestie is de scheiding 
tussen sociale wijkteams en de eerstelijnsgezondheidszorg.  
De wortel daarvan ligt opgesloten in de gesplitste financiering 
tussen gemeentelijke Wmo en zorgverzekeraars, met als effect 
dat er voor de burger gescheiden trajecten voorliggen: de 
route via de huisarts en de route via het sociaal wijkteam. 
De huisarts zal eerder het medisch traject doorlopen, terwijl 
soms een maatschappelijke interventie meer passend zal zijn. 
Effectief goede hulp- en dienstverlening aan thuiswonende 
zorgbehoevende ouderen is juist gebaat bij een nauwsluitende 
samenwerking tussen huisartsenpost en sociaal wijkteam.
De wijkverpleegkundige zou een belangrijke verbindende 
schakel kunnen spelen tussen zorg en het sociale domein. 
Deze functie wordt echter anders gefinancierd dan de overige 
professionals van het sociale wijkteam. De wijkverpleegkundige 
wordt vanaf 1 januari bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet 
(Zvw). Hiermee wordt wijkverpleging een aparte aanspraak in 
de Zvw en gaan wijkverpleegkundigen dezelfde vrije toegang 
krijgen als huisartsen (Zorgverzekeraars Nederland, 2014). De 
samenwerking tussen sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen 
wordt op allerlei manieren ingevuld. Dit wordt bepaald door 
de gemeente en zorgverzekeraar. Dit maakt de inzet van de 
wijkverpleegkundige vrij willekeurig en dat is, gezien de 
brugfunctie en de specifieke aandacht voor zorgbehoevende 
ouderen thuis, een achilleshiel voor het succes van het sociaal 
wijkteam.

Uitdagingen voor de sociale wijkteams
De gekozen opdracht, samenstelling en organisatie van de sociale 
wijkteams door gemeenten zal in grote mate de uitvoering van 
het werk door de professionals in de wijkteams beinvloeden. 
Daarnaast zal de afstemming tussen zorg en welzijn beïnvloed 
worden door de afspraken die worden gemaakt tussen de 
gemeente en de zorgverzekeraar. Dit alles heeft impact op de 
mate waarin zorgbehoevende ouderen als doelgroep in beeld 
komen voor professionals in de sociale wijkteams. Er zijn twee 
belangrijke uitdagingen voor de sociale wijkteams als het gaat om 
de ondersteuning van zorgbehoevende thuiswonende ouderen: 
1. Zorg dragen dat de kennis rondom de fysieke, psychische en 
 sociale behoefte van zorgbehoevende ouderen goed is 
 verankerd in het sociaal wijkteam en dat de wijk- 
 verpleegkundige rol binnen het team goed is gewaarborgd. 
2. Duidelijke onderlinge afspraken over de taakverdeling en 
 samenwerking tussen de professionals in het sociale wijkteam, 
 wijkverpleegkundige en huisarts. Dat vraagt om heldere 
 afspraken tussen gemeentelijke (Wmo) en via 
 zorgverzekeraars (Zvw) gefinancierde zorg en dienstverlening, 
 waarbij de afstemming tussen de professionals centraal 
 staat. Deze uitdagingen moeten worden aangepakt om 
 voldoende kwaliteit van ondersteuning en zorg te waarborgen 
 aan thuiswonende zorgbehoevende ouderen.
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