
Sociale wijkteams zijn de afgelopen jaren 
neergezet en ontwikkeld en hebben 
onmiskenbaar hun plek veroverd in het 
Sociale Domein. Ze zijn er ook in alle 
soorten en maten en vullen diverse 
soorten functies in. Soms is het goed om 
even ‘pas op de plaats’ te maken en te 
evalueren. In andere wijkteams zijn er 
wensen of behoeften om de bestaande 
situatie te optimaliseren of transformeren. 
Of om een nieuwe organisatievorm te 
creëren. 

Mogelijk zijn er problemen die om een 
oplossing vragen, zoals een te hoge 
werkdruk of wachtlijsten. Of moet er nog 
een slag gemaakt worden met de bedrijfs-
voering, opleiding en scholing of PR en 
communicatie. Voor al deze onderwerpen 
kan tijdelijk ondersteuning worden gezocht 
en gevonden. 

Evaluatie
Het Sociaal wijkteam functioneert nu al 
enige jaren. Wat was het idee bij de start? 
Hebben we de doelstellingen behaald? Wat 
gaat goed en wat kan beter? Voorafgaand 
aan de evaluatie worden de vraagstellingen 

met de betrokkenen in kaart gebracht. 
Door de combinatie van kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek worden deze en 
andere relevante vraagstellingen 
beantwoord. Een Plan van Aanpak wordt 
gezamenlijk opgesteld en opgepakt. 

Transformatie 
Het Sociale wijkteam speelt een 
belangrijke rol in de transformatie van 
het Sociale Domein. Om uiteenlopende 
redenen lukt het niet altijd om de transfor-
matie naar de voorkant te realiseren, ook 
wel de kanteling genoemd. Ook omdat de 
positie binnen dat Sociale Domein onder 
meer afhankelijk is van de lokale situatie en 
alle uitdagingen die daar mee samen
hangen. Met een strategische analyse wordt 
bekeken hoe de transformatie meer impact 
kan krijgen en hoe dit gerealiseerd kan 
worden.  

Optimalisatie
Het Sociaal wijkteam functioneert in 
sommige situaties niet zoals gewenst. De 
opdrachtgever, veelal de gemeente, de 
opdrachtnemer of 
teamleden hebben 
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de wens om de huidige situatie te 
optimaliseren. Deze wordt in kaart gebracht. 
Veranderideeën worden in mogelijkheden 
uitgewerkt en met elkaar bekeken en 
besproken. Wensen tot verbetering van 
de laagdrempeligheid of kwaliteit van de 
dienstverlening kunnen hierbij mee-
genomen worden en tot uitvoering 
worden gebracht. 

Organisatievormen 
Het Sociale wijkteam is van pilot of 
project toe aan een volgende stap: een 
eigen organisatievorm. Met sleutelfiguren 
wordt gekeken naar de diverse mogelijkhe-
den. De meest geschikte organisatievorm 
wordt gekozen en gerealiseerd. 

Bedrijfsvoering 
Bij het Sociale wijkteam is de behoefte om 
de bedrijfsvoering te verstevigen. Hierbij 
kan gedacht worden aan de AVG, BHV, een 
convenant, protocollen of omschrijving van 
werkprocessen. Met tijdelijke ondersteuning 
wordt in samenwerking met het team een 
verbeterslag in de bedrijfsvoering gemaakt. 
 

Opleiding en scholing
In het Sociaal wijkteam is continue 
aandacht voor scholing een noodzaak. 
Door middel van een inventarisatie van de 
wensen en behoeften in combinatie met de 
eisen voor accreditatie wordt een scholings-
plan ontwikkeld. Er ontstaat op basis van het 
aanbod een interne en externe menukaart 
voor deskundigheidsbevordering in de vorm 
van een scholingsplan. 

PR en communicatie 
De huidige PR en communicatie kan een 
impuls gebruiken. Er wordt in samenwer-
king met een werkgroep een communica-
tieplan geschreven en de middelen worden 
gerealiseerd. Door vanaf het begin de werk-
groep in het proces te betrekken is de com-
municatiestrategie geborgd en kan het pro-
ces met minimale inzet voorgezet worden. 

Aanbod 
Vanuit Part 5 wordt de inzet van Pamela 
van der Kruk aangeboden. Zij heeft ruime 
ervaring met het opzetten en door-
ontwikkelen van Sociale wijkteams. 
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