
Model 1: een breed integraal wijkteam, waar alle hulpvragen van
enkelvoudig tot multi-problem binnenkomen en worden opgepakt. In de
gemeente Eindhoven is bijvoorbeeld voor deze vorm gekozen, zie
WijEindhoven.

Model 2: intake met criteria, waarna wordt bepaald of de vraag in het
sociaal wijkteam of in het (wijk)team jeugd & gezin hoort. Er zijn meer teams
die naast elkaar werken op afgebakende domeinen of doelgroepen.
Heldere werkafspraken voorkomen overlap en regelen behoud van het
principe één huishouden-één plan-één regisseur.
In de gemeente Utrecht is bijvoorbeeld voor deze vorm gekozen, zie
Buurtteams Utrecht.

Model 3: een generalistisch wijkteam is de voordeur en daarachter zijn
domeinteams actief voor specifieke problematiek. Er zijn meer teams in de
wijk, maar vanuit de burger is er één toegangspunt. Eén wijkteam werkt als
voorpost voor het andere team, dat vaak in een groter gebied werkt.
In de gemeente Leeuwarden werkt bijvoorbeeld een interventieteam voor
dak- en thuislozen en complexe gezinnen dat door het wijkteam wordt
ingezet wanneer zij inschat dat de problematiek een meer gespecialiseerde
inzet nodig heeft.

Voor het bedienen van deze doelgroepen zijn er verschillende modellen te gebruiken. In de publicatie
Sociale wijkteams in ontwikkeling (2013) worden drie modellen geschetst. In alle drie de modellen is er
voor wijkbewoners één voordeur die toegang biedt tot zorg en ondersteuning.

Of er gekozen wordt voor één integraal team hangt onder andere af van demografische factoren en
kenmerken van de populatie (het type en de zwaarte van de problematiek). Daarnaast kunnen de gewenste
mate van specialisatie en de minimale en maximale omvang van de teams een bepalende factor zijn. Dit kan
er toe leiden dat voor een van onderstaande modellen wordt gekozen.

Hoewel er vele nuances mogelijk zijn, zijn de voor- en nadelen van deze drie modellen als volgt samen te
vatten:

Voordelen Nadelen

Model 1
Breed integraal
wijkteam

Waarborgen principe één
huishouden-één plan-één
regisseur
Eenduidige toegang voor
burgers
Kostenverlagend door o.m.
voorkomen doublures en
afstemming

Breedte van levensdomeinen waarop
medewerkers goede kwaliteit leveren, is
mogelijk beperkt
Mate van specialisatie lager
Diepte in de keten lager

Model 2
Intake met criteria,
keuze voor team

Waarborgen principe één
huishouden-één plan-één
regisseur
Eenduidige toegang voor
burgers

Mate van specialisatie lager (in het
brede sociaal wijkteam)
Diepte in de keten lager (in het brede
sociaal wijkteam)

Model 3
Generalistisch
wijkteam met
domeinteams er achter

Eenduidige toegang voor
burgers
Hogere snelheid en
effectiviteit van
specialistische interventies

Principe één huishouden-één plan-één
regisseur niet (al) gewaarborgd
Kosten hoger door meer overleg- en
afstemmingsmomenten en kans op
doublures


