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Inleiding 
 
Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat Slim Beleid en Movisie hebben uitgevoerd naar 
Scenario’s uitvoeringsorganisatie sociale teams gemeente Deventer.  
 
Onderzoeksactiviteiten 
Deze rapportage is gebaseerd op de volgende onderzoeksactiviteiten: 

- Interviews met zowel alle bestuurders als alle lijnmanagers van de vijf betrokken 
organisaties, in totaal dus 10 interviews; 

- Interviews met de teamleiders en een interview met de manager van de sociale teams; 
- Een online-vragenlijst onder alle medewerkers van de sociale teams; 
- Een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van medewerkers op 18 april 2016. Deze 

bijeenkomst betrof de bespreking van de uitkomsten van de enquête. Verder is gevraagd 
naar de randvoorwaarden die de teams nodig hebben om optimale prestaties te kunnen 
leveren.  

- Scan van relevante literatuur over modellen wijkteams en van openbare stukken van andere 
gemeenten die hebben gekozen voor een modelwijziging, inclusief een telefonisch interview 
met gemeente Eindhoven.  

Leeswijzer 
Het rapport start in hoofdstuk 1 met een beschrijving van de modellen die zijn onderzocht en de 
transformatieopdracht voor de sociale teams. De hoofdstukken 2 t/m 6 zijn een weergave van de 
resultaten van de onderzoeksactiviteiten die hebben plaatsgevonden. Dit deel van het rapport gaat 
van start met een aantal punten waarop de ervaringen van de organisaties die deelnemen in de 
sociale teams met de samenwerking in kaart is gebracht. Het betreft ervaringen op zowel bestuurlijk 
als op managementniveau. Daarna gaan we in genoemde verbeterpunten binnen de uitvoering van 
het huidige model. Hoofdstuk 4 beschrijft de voorkeuren van de deelnemende organisaties voor een 
model vanaf 2017. Hoofdstuk 5 gaat in op het perspectief van de medewerkers van de sociale teams.  
In hoofdstuk 6 zetten we twee modellen tegenover elkaar met voor- en nadelen zoals genoemd door 
de partijen. Dit betreft ook de risico’s en aandachtspunten, zoals die uit de interviews en uit 
literatuur naar voren zijn gekomen. De hoofdstukken 7 en 8 bevatten de beschouwing van de 
onderzoekers op de onderzoeksresultaten. Het laatste hoofdstuk bevat aanbevelingen en 
aandachtspunten aan de gemeente over de vormgeving van het besluitvormingsproces. 
 
Interpretatie van het rapport 
Dit rapport bevat passages die een zorgvuldige weergave betreffen van wat in interviews door de 
deelnemende organisaties is gezegd in alle openheid. Daarom willen de onderzoekers benadrukken 
dat het van belang is deze informatie in onderlinge samenhang te bezien. 
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H1. Reikwijdte en uitgangspunten van het onderzoek 
 
In dit hoofdstuk staat beschreven welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het onderzoek en welke 
modellen zijn onderzocht. Verder staat de inhoudelijke visie op de transformatieopdracht van de 
sociale teams beschreven. Deze visie is immers een belangrijk uitgangspunt voor de toekomst. 
1.1 Reikwijdte van het onderzoek 
 Uitgangspunten vooraf Belangrijke uitgangspunten die de gemeente Deventer vooraf heeft meegegeven aan de onderzoekers zijn: 

 Uitgaan van de geformuleerde visie op inhoud en visie op organisatie; 
 Lokale verankering van de sociale teams en het in stand houden van de sociale infrastructuur (gebruik maken van kracht en kwaliteit infrastructuur Deventer, geen voorkeur voor aanbestedingstrajecten); 
 Het in de rapportage opnemen van een belangenscan;  Welke modellen zijn onderzocht? Dit onderzoek betreft de verkenning van drie mogelijke toekomstige modellen voor uitvoering van de sociale teams. Deze drie modellen staan hieronder schematisch weergegeven, waarbij model 1 het huidige model in Deventer betreft.   Een mogelijk alternatief vierde model waarbij de gemeente het beheer van het wijkteam in zijn geheel overneemt en alle medewerkers in dienst van de gemeente treden is niet onderzocht. Dit is een bewuste keuze van de gemeente. Dit model doorbreekt het principe dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij derde partijen wordt belegd. Verder is de gemeente niet geëquipeerd qua professionele kennis en ervaring op het terrein van zorgverlening. Tot slot krijgt de gemeente in dit model de werkgeversrol voor alle medewerkers in de wijkteams, met de bijbehorende risico’s. Deze redenen maken dit model bij voorbaat niet wenselijk.  Model 1: Huidig model Deventer: de projectorganisatie  De gemeente besteedt het sociale team uit aan meerdere aanbieders; medewerkers blijven in dienst bij hun eigen organisaties, er is een subsidie- of inkooprelatie tussen de gemeente en de aanbieders, met rechten en plichten.   
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Model 2: Hoofdaanbieder met onderaannemers  De gemeente besteedt het sociale team uit aan één hoofdaanbieder; de opdrachtnemer krijgt specifiek budget om het wijkteam samen te stellen, medewerkers blijven in dienst bij hun eigen organisaties.   

 
Model 3: Aparte juridische entiteit  De gemeente besteedt het sociale team uit aan een speciaal opgerichte rechtspersoon; medewerkers zijn allemaal in dienst van die rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of coöperatie) of worden gedetacheerd naar de rechtspersoon. NB: in het plaatje hieronder staat alleen het voorbeeld van de stichting genoemd, maar de vorm van de juridische entiteit kan verschillen. Voorbeelden zijn: stichting, coöperatie, BV en commanditaire vennootschap. 
 

 
 
1.2 De Transformatieopdracht 
 
In deze paragraaf beschrijven we in het kort de gezamenlijke visie van de partijen in de sociale teams 
op de transformatieopdracht waar de sociale teams voor staan. Dit betreft zowel een visie op de 
inhoud en uitgangspunten van de transformatie als een visie op de bijbehorende organisatie-
vereisten.  Een volledig uitgeschreven versie van beide visies is opgenomen in bijlage 1 van dit 
rapport.  
 
Visie op inhoud 

 De sociale teams zijn professioneel onafhankelijk, denken cliëntgericht door de (echte) vraag 
van de bewoner te signaleren en daar creatieve oplossingen voor te vinden.  

 Uitgangspunt voor de sociale teams is het stimuleren van de kracht en mogelijkheden van 
bewoners en hun omgeving en het optimaal inzetten daarvan.  
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 Door het vroegtijdig signaleren (preventie), het beter benutten en creëren van collectieve 
voorzieningen alsmede informele zorg en het vormen van netwerken worden problemen 
veel meer bij de wortel en minder verkokerd aangepakt en daardoor sneller opgelost dan wel 
voorkomen. (preventie)  

 De sociale teams richten zich zowel op bewoners met een (lichte) problematiek op één of 
meerdere leefgebieden en die moeite hebben met zelfredzaamheid  als op bewoners met 
een dermate gecompliceerde problematiek die zichzelf zonder gespecialiseerde zorg of 
ondersteuning niet kunnen redden.  

 Voor de burgers zitten er geen schotten tussen werk, inkomen, onderwijs, zorg of opvoeden. 
In lijn met het Bestuursakkoord 2014-2018 sturen we op integraal beleid en uitvoering. Voor 
individuen of gezinnen die ondersteuning nodig hebben wordt één plan gemaakt en is er één 
aanspreekpunt die de regie voert. Daartoe werken we de komende jaren toe naar sociale 
teams die integraal werken en zich richten op alle sociale leefgebieden van de bewoner.  

 Mensen die professionele zorg, hulp of ondersteuning krijgen, hebben keuzemogelijkheden. 
Er is daarbij ruimte voor innovatieve en kleine aanbieders. 

 De professionals krijgen het vertrouwen, voldoende houvast en de ruimte om samen met de 
bewoner richting te geven aan de ondersteuning, waarbij de professional vanuit zijn 
(generalistische) deskundigheid een afweging maakt over de inzet van middelen en zich daar 
medeverantwoordelijk voor voelt.   

 De generalistische medewerkers (met T-profiel) van de sociale teams bieden vanuit de 
nabijheid van bewoners ondersteuning, beginnend vanuit de vraag van een bewoner. De 
benodigde competenties van medewerkers in de sociale teams zijn aanwezig en 
uitwisselbaar. 

 De samenstelling van een sociaal team wordt gebaseerd op het wijkprofiel.  
 De wijkverpleegkundige maakt onderdeel uit van de sociale teams. 

 
Visie op organisatie 

 De organisatievorm is geen doel op zich, maar een middel om het gewenste resultaat te 
bereiken. 

 We kiezen voor een organisatievorm die goed bij de Deventer samenleving past, lokaal 
verankerd is en volgens het collectief van kernpartners van de Sociale Teams het meest 
effectief of efficiënt is. 

 We streven naar kwaliteit in de frontlinie. De medewerkers van de sociale teams beschikken 
over de gevraagde competenties om hun taken uit te kunnen voeren. De sociale teams 
functioneren als eenheden.  

 We willen af van bureaucratie, procedure- en regeldruk en een gedetailleerde 
verantwoordingscyclus. We regelen niet alles van te voren dicht, maar sturen in een 
dynamisch proces op het resultaat. Er ontstaat ruimte voor de professional, voor wat betreft 
toegang tot voorzieningen, alsook de organisatie van de aanpak en uitvoering. Daartoe is het 
gewenst dat de sociale teams doorgroeien naar zelfstandig werkende teams met een eigen 
budget.  

 De rol van opdrachtgever en moederorganisaties focust zich op professionele sturing op 
resultaat.  
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H2. Ervaringen in de samenwerking tot nu toe volgens bestuurders en 
managers 
 
In de interviews met managers en bestuurders zijn een aantal vragen gesteld over de ervaringen in 
de samenwerking tussen partijen tot nu toe. De antwoorden op deze vragen komen in dit hoofdstuk 
aan bod. Omdat het onderzoek geen evaluatie betrof van de samenwerking, maar betrekking heeft 
op de toekomstige scenario’s voor de uitvoeringsorganisaties, komt slechts een beperkt aantal 
thema’s op het gebied van samenwerking in dit rapport aan bod.   
2.1 Sturing op de sociale teams 
 
Geen eenduidige aansturing 
Er is volgens meerdere geïnterviewde partijen in het huidige samenwerkingsmodel geen sprake van eenduidige aansturing van medewerkers. Medewerkers krijgen nu soms tegenstrijdige signalen vanuit enerzijds de teamleiders van het sociale team en anderzijds de eigen manager van de moederorganisatie over wat er van hen wordt verwacht. Dit punt wordt door meerdere geïnterviewden gesignaleerd. Een illustratieve quote uit één van de interviews in dit verband is:   “Ik zie een spanningsveld tussen de wijze waarop de teamleiders bepaalde afspraken interpreteren en waarop de managers van de partnerorganisaties deze afspraken interpreteren. Voor de medewerkers levert dat soms onduidelijkheid op. En ook de mogelijkheid om te gaan “shoppen” bij de eigen manager als ze het gevoel hebben dat daar ruimte wordt gegeven. Vrijwel elk projectgroepoverleg komt daar wel een voorbeeld van voorbij”.   Er is volgens de teamleiders op dit moment binnen de projectgroep geen eenduidige koers over wat 
de sociale teams moeten bereiken. De teamleiders hanteren hiervoor de beeldspraak: ”We bouwen 
samen een boot, maar we hebben niet hetzelfde beeld over hoe die boot er uit moeten komen te 
zien”.   
 
Coaching richting zelfsturing Meerdere managers van de partnerorganisaties geven aan dat de teamleden van de sociale teams de 
wens hebben om meer zelfsturend te worden. De coachende rol van de teamleiders richting 
zelfsturing van de teams zou daarom volgens managers en bestuurders van MEE, Raster, De Kern en 
Solis de komende tijd ondersteund en versterkt moeten worden.  
Volgens geïnterviewden heeft er op dit vlak in de loop der tijd een verschuiving plaatsgevonden. 
Meerdere bestuurders en managers geven aan dat zij de indruk hebben dat de rol van de 
teamleiders gaandeweg is verschoven van een coachende rol bij de start naar een meer 
hiërarchische vorm van sturing. Hierin speelt mee dat vorig jaar het startjaar was van de wijkteams, 
en in die zin de focus op beheersing mogelijk onvermijdelijk was.  
Visie op inzet van specialisme 
Medewerkers van de sociale teams zijn in de visie die is vastgelegd generalisten die een specialisme 
meebrengen. Juist het specialisme dat medewerkers meebrengen wordt door alle partijen als een 
voordeel gezien van het huidige model waarin diverse partijen met een andere 
opleidingsachtergrond en andere werkervaring samenwerken.  
 
In praktijk hebben de medewerkers van alle organisaties binnen de teams hetzelfde takenpakket. 
Elke medewerker heeft een eigen buurt (specifiek postcodegebied) toebedeeld gekregen, waarvoor 
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hij of zij de vaste contactpersoon is. Hierdoor leert de medewerker de buurt goed kennen, en kan 
ook mensen in de wijk aan elkaar koppelen (bijvoorbeeld als mensen eenzaam zijn). 
 Bij zowel Raster, De Kern als MEE bestaat echter de indruk dat er in de teams juist te weinig gebruikt wordt gemaakt van de specialistische kennis van medewerkers. Quotes in dit verband zijn: “Verdeling van cliënten over medewerkers vindt nu plaats op basis van postcode, niet op basis van de situatie van de cliënt en het daarbij  meest passende specialisme van medewerkers. Expertise blijft hierdoor onbenut en professionele  frustratie ligt op de loer”.   “Over de manier waarop de medewerkers uit de diverse organisaties generalistisch kunnen werken, maar er tegelijkertijd recht gedaan wordt aan hun eigen specialisme, hebben de medewerkers zelf ideeën. Deze inbreng zou explicieter kunnen worden opgehaald dan tot nu het geval is geweest”.   In praktijk gaan de voorbeelden die managers noemen over de vraag of bepaalde taken (zoals uithuiszettingen of vechtscheidingen) niet voorbehouden zouden moeten zijn aan medewerkers met een bepaald specialisme. De teamleiders geven aan dat het voor medewerkers mogelijk is om een case over te dragen aan iemand anders als die persoon op dat vlak meer ervaring heeft. Zij constateren dat een dergelijke overdracht van caseload ook in toenemende mate plaatsvindt omdat de medewerkers elkaar steeds beter leren kennen.  
2.2 Selectieproces van medewerkers voor de teams 
Er zitten verschillen tussen de organisaties in de manier waarop medewerkers voor de sociale teams zijn geselecteerd. Vanuit Solis en vanuit de gemeente konden mensen solliciteren op een functie in de sociale teams. Vanuit Raster, De Kern en MEE hebben geen sollicitatieprocedures plaatsgevonden.   Een aantal geïnterviewden geeft aan dat deze verschillen in het gevolgde selectieproces van medewerkers van invloed kan zijn op hoe de medewerkers het specialistisch versus generalistisch werken ervaren. De medewerkers die gesolliciteerd hebben, waren zich er waarschijnlijk van bewust dat het werken in de sociale teams een verandering van de inhoud van hun werk met zich mee zou brengen en hebben hier bewust voor gekozen. De medewerkers die meegingen zijn geconfronteerd met een verandering van de inhoud van hun werk waar zij niet altijd zelf voor hebben gekozen.  
 
2.3 Ervaringen met het convenant 
De tevredenheid over het proces waarmee het convenant tot stand is gekomen verschilt. Sommigen 
vinden dat er over de inhoud van het convenant een goede open discussie is gevoerd, waardoor dit 
een goede startbasis vormde. Anderen hebben het als een taai langdurend proces ervaren, waarin 
rolverwarring een rol speelde: wie is op welk deel verantwoordelijk – de gemeente of de partijen?  
Uiteindelijk zijn alle partijen nu op hoofdlijnen tevreden met de inhoud van de convenant. Iedereen 
constateert dat het nodig is om de uitvoering van het convenant regelmatig te evalueren. Het feit dat 
afspraken over rolverdeling nu op papier staan, betekent immers niet automatisch dat deze ook 
worden nagekomen. Juist het elkaar aanspreken op het nakomen van gemaakte afspraken vindt 
iedereen belangrijk.  
2.4 Rol van bestuurlijk overleg en projectgroep 
Samenwerking binnen de sociale teams vindt plaats op drie niveau’s: 

1. Binnen het bestuurlijk overleg (bestuurders) 
2. Binnen de projectgroep (managers en teamleiders) 
3. Op uitvoerend niveau (medewerkers) 

Het bestuurlijk overleg bestaat uit de bestuurders van de leverende organisaties (Kern, Raster, MEE, 
Solis, gemeente Deventer). Het voorzitterschap en secretarisschap liggen bij de gemeente Deventer. 
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De projectgroep bestaat uit de manager van de sociale teams (voorzitter), de twee teamleiders van 
de sociale teams en het lijnmanagement van de leverende organisaties. Afhankelijk van de agenda 
sluit de gemeente Deventer vanuit de opdrachtgeversrol aan.  
November 2015 zijn de verantwoordelijkheden voor het bestuurlijk overleg en voor de projectgroep 
op papier vastgelegd. Hierin staat dat:  

 Het bestuurlijk overleg zorgdraagt voor de kwalitatieve begeleiding van de doorontwikkeling 
van de sociale teams en de voortgang in de uitvoering van de sociale teams bewaakt.  

 De projectgroep zorgdraagt voor de uitvoering van de kaders die vanuit het bestuurlijk 
overleg worden meegegeven ter realisatie van een uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2017. 
Ook draagt de projectgroep zorg voor de uitvoering van de opdracht aan de sociale teams op 
basis van één inhoudelijke opdracht met resultaatafspraken.  

 
In de interviews met bestuurders en managers is gevraagd naar de ervaringen met de 
projectstructuur. Over het functioneren van deze structuur (rollen en taken van bestuurlijk overleg, 
versus projectgroep) zijn meerdere partijen niet zo tevreden. De volgende punten zijn genoemd: 

 Volgens vrijwel alle geïnterviewden is er onvoldoende aansluiting tussen de projectgroep 
en het bestuurlijk overleg. Deze overlegvormen functioneren nu te veel los van elkaar en 
dat vindt men geen goede zaak. 

 De bevoegdheden van het bestuurlijk overleg zijn volgens de partnerorganisaties 
onvoldoende duidelijk. Er zit volgens hen soms spanning tussen de regierol van de 
gemeente en haar uitvoerende rol als één van de deelnemende partijen. In praktijk heeft 
dit soms tot gevolg dat de gemeente vanuit haar regierol beslissingen neemt waarbij de 
partners het gevoel hebben dat zij alleen voor de vorm mogen meepraten. Op 
belangrijke momenten beslist de gemeente volgens de partijen, soms buiten het 
bestuurlijk overleg om, dat er zaken moeten veranderen. Voorbeelden die genoemd zijn, 
zijn: de sollicitatieprocedure van de teamleiders, het aanstellen van IPW en onlangs het 
aanstellen van de manager van de sociale teams. 

 Verder is een nadeel geweest dat tot nu toe er geen verslagen werden gemaakt van de 
projectgroep-overleggen. Ook het wisselend voorzitterschap van de projectgroep heeft 
het functioneren van de projectgroep tot nu toe geen goed gedaan. Terwijl juist daar de 
afstemming over de praktische aspecten van de samenwerking moet plaatsvinden. Met 
het aantreden van de manager van de sociale teams is er nu een vaste voorzitter van de 
projectgroep en wordt er van alle overleggen een verslag gemaakt.  

In zijn algemeenheid zouden partijen het waarderen als de gemeente hen meer ruimte zou bieden 
om hun inbreng vooraf te leveren en hen niet alleen laat reageren op door de gemeente opgestelde 
stukken. Tegelijkertijd hebben de partners ook begrip voor deze speciale positie van de gemeenten 
binnen de samenwerking. Maar, laat de gemeente hier dan ook helder over zijn: “We krijgen dan 
maar liever vooraf te horen op welke punten we slechts beperkt inbreng mogen hebben”.   
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H3. Verbeterpunten samenwerking binnen huidig model volgens 
bestuurders en managers 
 
In dit hoofdstuk worden de verbeterpunten benoemd, zoals die door de partijen zelf zijn benoemd.  
3.1 Meer aandacht voor transformatie/doorontwikkeling 
Het belangrijkste verbeterpunt volgens alle partijen is dat men nog te weinig is toegekomen aan het realiseren van de doelen uit de transformatie, waaronder het vroegtijdig signaleren (preventie) en het beter benutten en creëren van collectieve voorzieningen. De indruk is dat de teams hieraan nog onvoldoende toe zijn gekomen vanwege de hoge werkdruk en de tijd die is gaan zitten in het inregelen van allerlei randvoorwaarden.  “We hebben veel discussies over de vorm, maar weinig over de inhoud. Hiermee moet nu vaart worden gemaakt”. Daarover is iedereen het eens. Daarbij gaat het om het scherper definiëren van de maatschappelijke transformatieopdracht van de sociale teams en daar op te gaan sturen.  Behoefte aan meetbare indicatoren: wanneer hebben we het goed gedaan?  
Om die sturing te kunnen realiseren, ligt er een urgente behoefte om te komen tot een eenduidige 
opdracht aan de sociale teams. Die opdracht moet worden vertaald in meetbare indicatoren. Die 
zouden meetbaar moeten maken in hoeverre transformatiedoelen worden behaald of niet. 
Recentelijk ligt er een opdrachtbrief Sociale Teams, waarin prestaties zijn benoemd. Deze 
opdrachtbrief is geaccordeerd door de projectgroep en ter kennisgeving gestuurd aan het bestuurlijk 
overleg. 
 
3.2 Verbeteringen functioneren projectgroep en bestuurlijk overleg  
De volgende concrete suggesties voor verbeteringen in de samenwerking, zowel op het niveau van 
het bestuurlijk overleg als op het niveau van de projectgroep, zijn genoemd: 
 In de projectgroep moeten heldere verslagen gemaakt worden van de gemaakte afspraken. Dit moeten concrete afspraken zijn waarin staat wie wat gaat doen om welk probleem op te lossen, op welke termijn en onder welke randvoorwaarden. Pas als die afspraken concreet en eenduidig genoeg zijn geformuleerd, kan ook gemonitord worden of deze afspraken ook worden nagekomen.  
 Koppel de gemaakte afspraken in de projectgroep vervolgens standaard terug in het bestuurlijk overleg. Maakt dit een vast agendapunt. 
 Laat de manager van de sociale teams voortaan standaard aansluiten in het bestuurlijk overleg en als linking pin fungeren tussen projectgroep en bestuurlijk overleg. Dit om te voorkomen dat gemaakte afspraken in beide gremia niet in elkaars verlengde liggen.   
Ten aanzien van het bestuurlijk overleg, geven de partijen aan behoefte te hebben aan nadere afspraken over de rol van het bestuurlijk overleg. Op dit vlak leven er de volgende vragen bij de partijen: 

 Is het bestuurlijk overleg puur een adviesorgaan of mag het bestuurlijk overleg ook beslissingen nemen?  
 Indien ook beslissingen, welk type beslissingen? 
 Indien adviesorgaan: op welke thema’s mag het bestuurlijk overleg wel/geen advies uitbrengen?  
 Als de gemeente een opdracht uitbesteedt die betrekking heeft op de sociale teams of iemand in dienst neemt die een belangrijke rol vervult in de sociale teams, wordt een 
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vertegenwoordiging van het bestuurlijk overleg dan altijd opgenomen in de selectiecommissie? Zo ja, hoe kiest het bestuurlijk overleg deze vertegenwoordiging?  
3.3 Verbeterpunten rondom afspraken  
Er zijn een paar punten genoemd waarop nieuwe afspraken gewenst zijn of een verdere uitwerking 
gewenst wordt van de afspraken uit het convenant. Dat zijn: 

 De afspraken rondom vervanging bij ziekteverzuim. Daarbij gaat het vooral om op welk 
moment er vervanging plaatsvindt en wie deze kosten betaalt.  

 Afspraken over taakverdeling bij ziekte, o.a.: bij wie meldt een medewerker zich ziek, wie is 
arbo-verantwoordelijk, welk verzuimprotocol wordt gevolgd en hoe voorkomen we 
langdurige uitval door ziekte?  

 Het aantal uren dat medewerkers besteden aan werkoverleg met de eigen 
moederorganisatie verschilt tussen de organisaties. De teamleiders zouden hier graag 
nadere afspraken over maken. 

 Afspraken over de te volgen selectieprocedure van nieuwe medewerkers voor de sociale 
teams en de rol van de teamleiders hierin. De teamleiders zouden hier graag met alle 
partijen gelijke afspraken over maken.  

 Afspraken over welke partnerorganisatie welke PIOFACH1-taken levert voor de sociale teams 
en hoe dit financieel wordt verrekend. Nu worden veel van deze taken nog bij elke organisatie 
ingekocht.   

Monitoring van gemaakte afspraken Meerdere partijen hebben genoemd dat er ook een goede monitoring moet komen op de naleving 
van alle gemaakte afspraken (in het convenant, in het bestuurlijk overleg en de projectgroep). Deze 
taak moet duidelijk belegd worden en wellicht een vast agendapunt worden.  
Verder vindt iedereen dat men elkaar meer moet aanspreken op het nakomen van afspraken. Deze 
cultuur (elkaar aanspreken op afspraken) is er nu volgens meerdere partijen in onvoldoende mate.  
Dat lag volgens betrokkenen wellicht deels ook aan het feit dat er geen continuïteit was in het 
voorzitterschap van de projectgroep en dat er geen verslagen werden gemaakt.  
 

                                                           
1 PIOFACH is de afkorting voor 'Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting', een verzamelterm voor activiteiten die een organisatie moet verrichten die niet het primaire proces zijn 
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H4. Voorkeuren voor modellen bij bestuurders en managers en 
belangenscan 
 
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de wenselijkheid van een modelwijziging en de voorkeuren voor 
de modellen bij de partnerorganisaties. Verder is in de interviews is expliciet gevraagd naar de 
inhoudelijke belangen van de partnerorganisaties in de sociale teams om het huidige model 
(projectorganisatie) te handhaven versus de overstap naar het model van de aparte juridische 
entiteit. Daarbij is hen gevraagd dit puur te bekijken vanuit de positie van de eigen organisatie. De 
uitkomsten van deze inhoudelijke ‘belangenscan’ staan vermeld in paragraaf 4.3. 
4.1 Mening over wenselijkheid van modelwijziging  
De mening van de bestuurders van de diverse partijen over de wenselijkheid van een modelwijziging 
verschilt. Daarom zijn deze meningen hieronder separaat in het kort weergegeven.  
De Kern 
De bestuurder van De Kern  is redelijk tevreden met de huidige samenwerking. Bovendien bestaat 
het perfecte model volgens hem niet, elk model heeft voor- en nadelen. Dus dat geldt ook voor het 
huidige model. Echte noodzaak voor wijziging van het huidige model ziet ook de manager van de 
Kern niet. Wel behoeft de huidige samenwerking een aantal verbeteringen, maar daar is geen 
modelwijziging voor nodig. 
 
MEE 
De bestuurder van MEE heeft een duidelijke voorkeur voor het handhaven van het huidige model, 
mits er over een aantal knelpunten in de uitvoering duidelijke afspraken worden gemaakt. Op deze 
wijze kan de stap naar transformatie en nieuwe arrangementen volgens de bestuurder sneller gezet 
worden. Een nieuwe entiteit heeft volgens haar de neiging tot naar binnen gekeerd zijn en tot 
institutionalisering, met de daarbij behorende bureaucratie. De sociale teams moeten volgens haar 
terug naar de bedoeling: ruimte voor de professional en sturen op maatschappelijk effect. Het 
oprichten van een aparte juridische entiteit is voor MEE teveel een systeemoplossing die vernieuwing 
in de weg staat.  
MEE ziet verder als nadeel bij de overstap naar een ander model verlies van verbinding tussen de lokale taken van MEE in de sociale teams en de regionale taken die MEE uitvoert. MEE heeft naast haar taken voor de gemeente Deventer ook regionale en bovenregionale taken zoals Integrale Vroeghulp, schoolmaatschappelijk werk, inclusie projecten. Er is sprake van voeding tussen deze verschillende taken over en weer.   Mocht er desondanks toch gekozen moeten worden tussen een stichting of coöperatie dan gaat de 
voorkeur van de bestuurder van MEE uit naar een coöperatie met detachering van de medewerkers 
richting deze coöperatie. Indiensttreding van de medewerkers in een onafhankelijke stichting of 
coöperatie is voor MEE niet bespreekbaar, detachering wel. De bestuurder van MEE wil kiezen voor 
detachering vanwege het belang dat zij hecht aan de kennislijn tussen medewerkers en hun 
moederorganisatie. Het investeren in de doorontwikkeling van medewerkers vindt zij belangrijk, voor 
de medewerkers zelf en voor de kwaliteit van de ondersteuning die de inwoners dienen te krijgen. 
 
Solis 
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De bestuurder van Solis ziet geen noodzaak om het huidige model van samenwerking te veranderen. 
Zowel de bestuurder als de manager is tevreden over de huidige samenwerking.  
 
Raster 
Volgens de bestuurder en de manager van Raster is er aanleiding om het huidige model van 
samenwerking te veranderen. Belangrijk nadeel aan de huidige vorm van samenwerking is volgens 
Raster het feit dat de gemeente meerdere rollen vervult. Dit punt wordt overigens ook erkend door 
de andere partijen. Hierdoor lukt het volgens Raster onvoldoende om tot een heldere opdracht aan 
de sociale teams te komen. In het huidige model is regie en aansturing moeizaam te realiseren en 
kost ook veel tijd omdat er veel tijd nodig is voor afstemming. Daarom is Raster voorstander van het 
model van de aparte juridische entiteit. Dit model brengt echter voor Raster wel een financieel risico 
met zich mee.  
 
De gemeente 
Volgens de wethouder is een wijziging van het huidige model wenselijk. Volgens de wethouder 
vereisen de hogere ambities die de sociale teams moeten gaan bereiken een éénduidige aansturing 
en is die in het huidige model onvoldoende te realiseren.  
 
De sociale teams 
Volgens de teamleiders van de sociale teams is een wijziging van het model wenselijk. Er is volgens 
de teamleiders op dit moment binnen de projectgroep geen eenduidige koers over wat de sociale 
teams moeten bereiken. Als beeldspraak van de teamleiders: ”We bouwen samen een boot, maar we 
hebben niet hetzelfde beeld over hoe die boot er uit moeten komen te zien”.   
De mening van de medewerkers van de sociale teams over het gewenste toekomstige model komt 
aan de orde in hoofdstuk 5.  
 
4.2 Voorkeuren voor modellen 
 
In hoofdstuk 1 staan de drie modellen van de mogelijke toekomstige structuur van de sociale teams 
die in het onderzoek zijn verkend.  
 
Geen enkele partij ziet model met hoofd- en onderaannemers zitten 
Geen enkele partij heeft de voorkeur voor het model met één hoofdaannemer en onderaannemers 
(model 2 in hoofdstuk 1). Op dit vlak is er consensus. Redenen die genoemd zijn waarom dit model 
niet de voorkeur verdient zijn: 

 Het model met één hoofdaannemer ligt minder voor de hand omdat er binnen de huidige 
samenwerking geen partij is die logischerwijs deze rol op zich zou kunnen nemen. Hierover 
zijn alle partijen het eens.  

 Alle partijen hebben ook aangegeven liever niet de rol van hoofdaannemer te pakken, stel 
dat de gemeente voor dit model zou kiezen.  

 De bestuurder van MEE vindt dit model niet getuigen van partnership en die partnership vindt zij noodzakelijk. De gelijkwaardigheid tussen partijen valt hier weg. De individuele expertise van werkers krijgt in dit model volgens haar bovendien geen goede plek.  
 Volgens de bestuurder van Raster is er in dit model nog steeds sprake van verschillende organisatiebelangen. Belang van de hoofdaannemer versus het belang van de onderaannemer loopt in dit model niet synchroon (risico op eigen belang eerst). Dit geeft precaire onderlinge verhoudingen en ingewikkelde getrapte opdrachtrelaties. Aansturingsproblemen verschuiven bovendien naar de hoofdaannemer.  
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 Verder is het de vraag of de uitvoerende medewerkers van de gemeente zijn onder te brengen in dit model.   
Twee modellen zijn bespreekbaar 
Dan blijven als modellen over: het optimaliseren van het huidige model (model 1) of het oprichten 
van een aparte juridische entiteit (model 3), bijvoorbeeld middels een stichting of coöperatie.  
Organisaties verschillen op dit vlak enigszins in hun voorkeur. 

 Raster heeft de voorkeur voor een aparte juridische entiteit (model 3), met veel ruimte voor 
de professionals, een eigen profiel en identiteit, maar tegelijk nauw verbonden aan de lokale 
sociale infrastructuur die Raster in Deventer heeft opgebouwd. Raster wil daarbij graag de 
(bedrijfs)ondersteunende functies voor de sociale teams (blijven) uitvoeren. 

 MEE heeft een duidelijke voorkeur voor het handhaven van het huidige model (model 1), 
mits er over een aantal knelpunten in de uitvoering duidelijke afspraken worden gemaakt. 
Op deze wijze kan volgens MEE de stap naar transformatie en nieuwe arrangementen sneller 
gezet worden. Het oprichten van een aparte juridische entiteit is voor MEE teveel een 
systeemoplossing die vernieuwing in de weg staat.  

 De Kern staat open voor beide modellen: een aparte juridische entiteit voor de sociale teams 
of het optimaliseren van het huidige model. Hierbij zou dan wel rekening moeten worden 
gehouden met risico’s en kansen.  

 Ook Solis staat open voor deze twee modellen: een aparte juridische entiteit of het 
optimaliseren van het huidige model.  

 De gemeente heeft een ‘lichte’ voorkeur voor het model van een aparte juridische entiteit.  
 
4.3 Belangenscan 
In de interviews is expliciet gevraagd naar de inhoudelijke belangen van de partnerorganisaties in de 
sociale teams om het huidige model (projectorganisatie) te handhaven versus de overstap naar het 
model van de aparte juridische entiteit. Daarbij is hen gevraagd dit puur te bekijken vanuit de positie 
van de eigen organisatie.  
In deze paragraaf staan de uitkomsten van deze belangenscan per partij weergegeven. Het betreft 
een weergave van de belangen zoals die door de partijen zélf zijn aangegeven.  
Belangenscan MEE 
MEE IJsseloevers en MEE Veluwe zijn bestuurlijk gefuseerd en zijn beiden stichtingen onder de 
holding MEE Samen. MEE IJsseloevers werkt voor 20 gemeenten, MEE Veluwe voor 17 gemeenten. 
 
Inhoudelijk belang handhaven huidig model 
MEE noemt de volgende inhoudelijke belangen voor handhaving van het huidige model: 

 Bewoners kennen MEE als onafhankelijke cliëntondersteuner met laagdrempelige toegang, 
ook in de huidige projectorganisatie van de sociale teams in Deventer. In een nieuwe aparte 
juridische entiteit zou MEE niet meer als zodanig herkenbaar zijn, waardoor ook de 
laagdrempeligheid en de onafhankelijke positie van de cliëntondersteuner mogelijk in gevaar 
komt. 

 MEE ziet verder als nadeel bij de overstap naar een aparte juridische entiteit verlies van 
verbinding tussen de lokale taken van MEE in de sociale teams en de regionale taken die MEE 
uitvoert. MEE heeft naast haar taken voor de gemeente Deventer ook regionale en 
bovenregionale taken zoals Integrale Vroeghulp, schoolmaatschappelijk werk, inclusie 
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projecten en innovatie.  Er is sprake van voeding tussen deze verschillende taken over en 
weer. 

 Een nieuwe entiteit heeft volgens MEE de neiging tot naar binnen gekeerd zijn (de eerste tijd 
vooral met zichzelf bezig)  en tot institutionalisering, met de daarbij behorende bureaucratie. 
Dit staat vernieuwing en transformatie in de weg. 

 Een nieuwe entiteit brengt het grote risico met zich mee dat de inbreng van specifieke kennis 
vanuit de partnerorganisaties verloren gaat, en men op den duur allemaal dezelfde generalist 
wordt. Hierdoor komt de burger tekort en wordt het werk voor de professionals minder 
interessant. 

 Overstap van medewerkers van MEE naar een nieuwe entiteit, zou een verlies aan kennis 
met zich meebrengen voor MEE, terwijl MEE in de kennis van deze medewerkers heeft 
geïnvesteerd. 

MEE ziet geen inhoudelijke voordelen voor MEE aan de overstap naar een aparte juridische entiteit 
voor de sociale teams.  
 
Belangenscan De Kern 
De Kern maakt onderdeel uit van de WMO divisie van de Dimencegroep. De divisie waar de Kern deel 
vanuit maakt werkt in het sociaal domein voor 35 gemeenten. De Kern heeft geen eigen backoffice, 
daarvoor huurt men de Dimence Groep in. 
 
Inhoudelijk belang handhaven huidig model 
De Kern noemt de volgende inhoudelijke belangen voor handhaving van het huidige model: 
Aan het huidige schaalniveau van De Kern zijn de volgende voordelen verbonden: 

 Hierdoor heeft De Kern een goed overzicht over wat er speelt in de  regio’s waarin de divisie 
werkzaam is.  Organisatorische ontwikkelingen  en kwalitatieve  innovaties die regionaal, 
landelijk en/of in eigen beheer  ontwikkeld worden kunnen hierdoor snel en efficiënt 
geimplementeerd worden. Niet elke gemeente hoeft hierdoor zelf het wiel uit te vinden. 

 Ook op het terrein van scholing biedt een dergelijk schaalniveau betere mogelijkheden voor 
De Kern om kwalitatief goede scholing in te kopen omdat deze taak op dit schaalniveau bij 
een specialist kan worden neergelegd. 

 
Belangenscan Raster 
 
Inhoudelijk belang handhaven huidig model versus aparte juridische entiteit 
Onderdeel van de opdracht van de gemeente aan Raster is om een signalerende en verbindende rol 
te spelen in het sociale domein. De personele capaciteit en de netwerkstructuur die Raster nu heeft 
om die rollen te vervullen zal verdwijnen wanneer de huidige medewerkers van Raster in de sociale 
teams over zouden gaan naar een nieuwe organisatie buiten Raster. Daarmee  verdwijnt  de 
inhoudelijke samenhang tussen de taken van de sociale teams en de  andere taken van Raster die 
hier nauw bij aansluiten zoals de taken op het gebied van de wijkaanpak (WijDeventer), 
buurtbemiddeling,  het (preventief) jeugdbeleid (kinder- en jongerenwerk),  het overleg wonen, 
welzijn en zorg en de actieve participatie bij de beleidsontwikkeling  van de gemeente. Bovendien 
creëert de gemeente een nieuwe organisatie met concurrerende belangen.  
 
Vanaf 2005 (invoering wet kinderopvang) is de band tussen welzijn en kinderopvang een uitgangspunt in de ondernemingsvisie van Raster. Met deze ondernemingsvisie heeft Raster er nadrukkelijk voor gekozen om  Sam&ko in Deventer als maatschappelijk kinderopvang te 
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positioneren.2 De laatste jaren, zeker na de overgang van het peuterspeelzaalwerk naar Sam&ko is deze inhoudelijke  synergie tussen welzijn en de kinderopvang van de grond gekomen (toeleiding VVE, Talenthouses, preventief jeugdbeleid, van wieg tot werk, integrale kindcentra, enz).  
Belangenscan Solis 
De positie van Solis in de samenwerking is wezenlijk anders dan die van de andere partijen. Dit komt omdat de financiering van de S1 wijkverpleegkundigen via de zorgverzekeraars loopt en niet via de gemeente. Lastig is dat de financiële kaders vanuit ENO/Salland Verzekeringen voor de financiering van de S1 wijkverpleegkundigen jaarlijks worden vastgesteld en van jaar tot jaar kunnen wijzigen.  

 Vanwege het ontbreken van meerjarige zekerheid over de financiering van de wijkverpleegkundigen, is het dus de vraag of een eventuele nieuwe juridische entiteit het aan zou durven de wijkverpleeg-kundigen in dienst te nemen.  Dat zou waarschijnlijk alleen kunnen als de gemeente garant zou staan voor de financiering van deze fte op het moment dat de financiering vanuit de zorgverzekeraars zou wegvallen. Of als alle zorgverzekeraars bereid zou zijn meerjarenafspraken te maken hierover met de gemeente. Vanwege deze financiële onzekerheden is onduidelijk of in het model van de aparte juridische entiteit de medewerkers van Solis in dienst zouden kunnen treden of (vergelijkbaar met de huidige situatie) gedetacheerd zouden worden naar de nieuwe organisatie. In het laatste geval verandert er de facto weinig vanuit Solis, bezien ten opzichte van het huidige model.  
Stel dat de gemeente zou besluiten tot een aparte juridische entiteit voor de sociale teams en ook bereid is om de wijkverpleegkundigen in de sociale teams te gaan financieren middels subsidie aan de nieuw op te richten entiteit, dan zouden de medewerkers van Solis in dienst kunnen treden van deze nieuwe entiteit. In dat geval verandert er wel het een en ander voor Solis. In deze belangenscan gaan we daarom uit van deze laatste situatie, waarbij de medewerkers van Solis in dienst treden van een nieuwe juridische entiteit voor de sociale teams. 
Inhoudelijk belang Solis huidig model van samenwerking versus aparte juridische entiteit Voordelen voor Solis aan het huidige model  van de sociale teams (medewerkers in dienst van Solis) is dat de organisatie invloed heeft op de werkwijze van de sociale teams in Deventer én inzage krijgt in de behoefte aan zorg en welzijnsvragen van burgers in de gemeente Deventer. Deze voordelen raakt Solis kwijt wanneer de wijkverpleegkundigen van Solis in dienst zouden treden bij een aparte juridische entiteit voor de sociale teams.  Klein aandachtspunt bij overgang Solis-medewerkers naar aparte juridische entiteit De wijkverpleegkundigen dienen hun registratie in het BIG-register te behouden. Om een inschrijving in dit register te kunnen verlengen moet een verpleegkundige voldoen aan de werkervaringseis uit de wet BIG3. Voldoet een verpleegkundige niet aan deze werkervaringseis, dan dient men periodiek 
                                                           
2 Sam&ko is met 50-70% van de kinderopvang marktleider in Deventer 
3 In een periode van 5 jaar moet men 2080 uur werken als verpleegkundige. 

Stand van zaken inkoop wijkverpleging 2017 (mei 2016) Voor 2017 is inmiddels bekend dat de representatieregeling binnen de wijkverpleging voor de S1 verpleegkundigen voor ENO/Salland verzekeringen komt te vervallen. Op basis van deze ontwikkeling zal de productieruimte moeten worden ingekocht bij alle zorgverzekeraars waar burgers een zorgverzekering kunnen afsluiten. De zorgverzekeraars bepalen zelf de voorwaarden en dus ook of zij de functie van S1 verpleegkundigen gaan vergoeden. De uitkomsten van de inkoopvoorwaarden die de verschillende verzekeraars hebben vastgesteld voor 2017 worden pas op 1 oktober 2016 definitief bekend. Nog onduidelijk is of er meerjarige financieringsafspraken kunnen worden gemaakt.  
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een landelijk examen te maken. Hieraan zijn kosten verbonden die nu vanuit Solis worden gefinancierd, maar die dan door de nieuwe juridische entiteit zouden moeten worden gedragen.  
Belangenscan gemeente Deventer 
Inhoudelijk belang handhaving huidig model versus aparte juridische entiteit 
Het grootste inhoudelijke belang vanuit de gemeente voor de overstap naar een aparte juridische 
entiteit voor de sociale teams  is een duidelijkere scheiding van gemeentelijke rollen. De gemeente 
komt in dit model nadrukkelijker in de rol van opdrachtgever terecht, zonder directe belangen met 
betrekking tot personeel en ondersteunende diensten. 
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H5. Het perspectief van de medewerkers van de sociale teams  
 
In dit hoofdstuk bespreken we het perspectief van de medewerkers op de huidige samenwerking en 
de modellen. Om de ervaringen van de medewerkers in de sociale teams in beeld te brengen zijn 
twee activiteiten uitgevoerd: 

1. Een online-vragenlijst onder alle medewerkers van de sociale teams 2. Een bijeenkomst met maximaal 2 medewerkers per team 
5.1 Werkwijze en respons online-vragenlijst 
Onder alle medewerkers van de sociale teams is een vragenlijst uitgezet met tien vragen gericht op 
de ervaringen met de huidige manier van samenwerken, taakverdeling en vergelijking van modellen. 
Medewerkers konden de vragenlijst gedurende drie weken invullen.  
De respons 
De vragenlijst is in totaal naar 60 medewerkers verzonden en door 42 medewerkers ingevuld. De 
respons is daarmee 70%. We gebruiken in het vervolg van deze rapportage de term ‘respondenten’.  
Tabel 1 geeft weer bij welke organisatie de respondenten in dienst zijn. Onder de categorie ‘andere 
organisatie’ vallen de buurtcoaches.  
Tabel 1 Bij welke organisatie ben je in dienst?      

 N 
De gemeente Deventer 9 
Raster 8 
De Kern 9 
MEE 8 
Solis 5 
Andere organisatie  3 
Totaal 42 

 
5.2 Resultaten online-vragenlijst 
We bespreken de resultaten van de vragenlijst per onderwerp: 

 Samenwerking 
 Taakverdeling 
 Vergelijking van modellen  

Samenwerking tussen medewerkers 
Respondenten is gevraagd hoe ze vinden dat de samenwerking tussen medewerkers van de diverse 
organisaties in de sociale teams op dit moment verloopt. Tabel 2 laat zien dat de meerderheid (78%) 
van de respondenten van mening is dat de samenwerking tussen medewerkers van de diverse 
organisaties in de sociale teams op dit moment (zeer) goed verloopt. Vijf respondenten staan 
neutraal ten opzichte van de samenwerking tussen de medewerkers en vier respondenten vinden de 
samenwerking niet zo goed verlopen.  
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Tabel 2 Hoe vind je dat de samenwerking tussen de medewerkers van de diverse organisaties 
in de sociale teams op dit moment loopt?      

 N %4 
Zeer goed 6 14% 
Goed 27 64% 
Neutraal 5 12% 
Niet zo goed 4 10% 
Helemaal niet goed - - 
Totaal 42 100% 

 
Verbetering in samenwerking 
Alle respondenten is gevraagd naar wat er zou moeten verbeteren in de samenwerking (zie tabel 3). 
De meeste respondenten (71%) zouden graag verandering in de samenwerking willen zien. 29% van 
de respondenten is van mening dat er weinig verbeterd zou moeten worden in de samenwerking.  
 
Tabel 3  Wat zou er naar jouw idee moeten verbeteren in deze samenwerking? 

 N % 
Weinig, het loopt vrij goed op dit moment 12 29% 
Ik zou graag op de volgende punten een verandering willen zien (open antwoord) 30 71% 
Totaal 42 100% 

 
De respondenten die verandering in de samenwerking willen zien (N=30), is gevraagd in een open 
antwoord toe te lichten op welke punten zij verandering wensen. Punten die meerdere keren 
worden genoemd zijn5: 

 Gelijke scholingsmogelijkheden;  
 Benutten van elkaars specialisme; 
 Gezamenlijkheid: meer samenwerking, elkaar voeden, meer contact onderling, meer naar elkaar toe groeien, meer van elkaar leren, ook leren van de andere sociale teams in Deventer, meer betrokkenheid, gezamenlijke visie; 
 Meer gelijkheid: rechten, plichten, beloning; 
 Relatie met moederorganisatie: afstemmen verwachtingen vanuit de moederorganisaties, investeren in sociale teams; 
 Administratie: minder administratie of meer administratieve ondersteuning;  
 Communicatie.  

Huidige taakverdeling binnen team 

                                                           
4 Percentages zijn in alle tabellen afgerond naar gehele percentages. Door afrondingsverschillen kunnen 
daardoor percentages mogelijk niet optellen tot 100 procent.  
5 We hebben de open antwoorden geanalyseerd en gecategoriseerd. We geven alleen de open antwoorden weer 
die meer dan één keer genoemd zijn. Antwoorden die één keer genoemd zijn en niet onder een andere categorie 
te vatten zijn, benoemen we niet. De open antwoorden zijn samengevat en weergegeven in de woorden van de 
onderzoekers.  
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Tabel 4 laat zien dat ongeveer twee derde (67%) (heel) tevreden is over de huidige taakverdeling 
binnen het team. Tien respondenten zijn neutraal over de huidige taakverdeling en vier 
respondenten zijn hier ontevreden over. De vier respondenten die ontevreden zijn over de 
taakverdeling zijn gevraagd naar waarom ze hier ontevreden over zijn. Drie van de vier respondenten 
verwijzen in hun antwoord naar werkdruk in samenhang met indicaties, taken en meldingen. Dit 
heeft volgens deze drie respondenten verschillende gevolgen, zoals: veel bezig met administratieve 
zaken, te weinig tijd voor overdragen vakinhoudelijke kennis en preventief werken, geeft een 
onprettig gevoel. Eén respondent wijst op verschillen tussen medewerkers in het sociale team en 
wijst er op dat er medewerkers zijn die hun oude werk (blijven) doen. 
Tabel 4 Hoe tevreden ben je op dit moment met de taakverdeling binnen jouw team? 

   
 N % 
Heel tevreden 5 12% 
Tevreden 23 55% 
Neutraal 10 24% 
Ontevreden 4 10% 
Heel ontevreden - - 
Totaal 42 100% 

 
Vergelijking situaties/modellen 
Respondenten is gevraagd de volgende twee situaties met elkaar te vergelijken: 

 De huidige situatie waarin de medewerkers van de sociale teams in dienst zijn van vijf verschillende organisaties. 
 De situatie waarin alle medewerkers van de sociale teams deel uit zouden gaan maken van één nieuwe organisatie, die geen onderdeel uitmaakt van de gemeente, bijvoorbeeld in een aparte nieuwe stichting of coöperatie.  Daarnaast konden respondenten zelf nog een andere situatie bedenken voor de toekomstige 

uitvoeringsorganisatie van de sociale teams. 
Respondenten is vervolgens gevraagd welke van de genoemde situaties hun voorkeur heeft. Tabel 5 
laat de antwoorden zien. 43% van de respondenten heeft de voorkeur voor de situatie waarin alle 
medewerkers van de sociale teams deel uit gaan maken van één nieuwe organisatie, die geen 
onderdeel uitmaakt van de gemeente. 24% heeft de voorkeur voor de huidige situatie: medewerkers 
zijn in dienst van de vijf verschillende organisaties. 21% heeft de voorkeur voor een andere situatie, 
die zij zelf nader toelichten (zie volgende alinea). Vier respondenten hebben geen voorkeur en één 
respondent heeft geen mening.  
De negen respondenten die aangeven voorkeur te hebben voor een andere situatie, konden hun 
voorkeur toelichten in een open antwoord. Deze negen antwoorden zijn als volgt te categoriseren:  

 de sociale teams bij één van de bestaande organisaties onderbrengen;  
 benadrukking van voorwaarden die van belang zijn voor de toekomst, zoals werken vanuit 

visie, T-shaped profiel behouden, arbeidsvoorwaarden, onafhankelijkheid van de sociale 
teams.  

 een nieuwe organisatie en invulling kan op meerdere manieren.  
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Tabel 5  Welke van de bovenstaande situaties heeft jouw voorkeur?  
 N % 
Ik heb geen voorkeur 4 10% 
Geen mening 1 2% 
De huidige situatie waarin de medewerkers van de sociale teams in dienst zijn van vijf verschillende organisaties. 10 24% 
De situatie waarin alle medewerkers van de sociale teams deel uit gaan maken van één nieuwe organisatie, die geen onderdeel uitmaakt van de gemeente. Denk aan een aparte stichting of coöperatie. 

18 43% 

Een andere situatie, namelijk (open antwoord) 9 21% 
Totaal 42 100% 

 
Toelichting op voorkeur voor situatie 
Respondenten hebben hun voorkeur voor een situatie toegelicht in een open antwoord. We vatten 
voor de volgende twee situaties de meest genoemde toelichtingen samen: (1) huidige situatie en (2) 
één nieuwe organisatie. 
 
Huidige situatie  
Meest genoemde motivaties bij een voorkeur voor de huidige situatie waarin de medewerkers van 
de sociale teams in dienst zijn van vijf verschillende organisaties:  

 Verbinding met de moederorganisatie als belangrijke voedingsbodem voor de sociale teams; 
 Borging van specialisme; 
 Kracht om te werken in een team met medewerkers vanuit verschillende organisaties met eigen kennis en organisatie; 
 Onzekerheid rondom arbeidsvoorwaarden/dienstverband; 
 Transitie heeft tijd nodig. Gooi niet weg wat er tot nu toe is opgebouwd; 
 De sociale teams hebben een onrustige periode achter de rug. Onrust en onzekerheid komt het werken niet ten goede.   

Eén nieuwe organisatie 
Meest genoemde motivaties voor een voorkeur voor de situatie waarin alle medewerkers van de 
sociale teams deel uit gaan maken van één nieuwe organisatie, die geen onderdeel uitmaakt van de 
gemeente: 

 Meer eenduidigheid of duidelijkheid: één werkgever, een eenduidige visie en werkwijze 
 Gelijkheid: bijvoorbeeld in termen van arbeidsvoorwaarden en scholing; 
 Efficiëntie: mogelijk kostenbesparing door bijvoorbeeld minder overleggen; 
 Onafhankelijkheid – zowel ten opzichte van verschillende belangen vanuit moederorganisaties, als onafhankelijke positionering van het team richting bewoners; 
 Meer gezamenlijkheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een voorwaarde die genoemd wordt bij het oprichten van één nieuwe organisatie is borging van 

specialisme van de werker. Ook wordt de wens geuit om als medewerker intensief betrokken te 
worden bij de eventuele vorming van een nieuwe organisatie. 
Tijdens de bijeenkomst met medewerkers is aangegeven dat de genoemde motivaties bij beide 
situaties (huidige situatie én één nieuwe organisatie), ook gezien kunnen worden als factoren die - in 
welk model dan ook - van belang zijn.  
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Houding ten opzichte van mogelijke veranderingen 
Respondenten is tot slot gevraagd naar wat ze ervan vinden dat er misschien wat gaat veranderen 
naar aanleiding van het onderhavige onderzoek naar uitvoeringsscenario’s sociale teams. Iets meer 
dan de helft van de respondenten (55%) ziet het als een kans dat er mogelijk wat gaat veranderen. 
Ruim een derde (36%) staat neutraal ten opzichte van eventuele veranderingen. Vier respondenten 
vinden het spannend dat er misschien iets gaat veranderen.  
 
Tabel 6 Wat vind je ervan dat er misschien wat gaat veranderen naar aanleiding van dit 

onderzoek?    
 N % 
Ik sta er neutraal in/ zie wel wat er gebeurt 15 36% 
Ik zie dit als een kans 23 55% 
Ik vind het spannend, het is misschien een bedreiging 4 10% 
Totaal 42 100% 

 
Aan de vier respondenten die het spannend vinden dat er misschien wat gaat veranderen, is 
gevraagd wat ze er spannend aan vinden. Door deze vier respondenten werden de volgende 
antwoorden genoemd6: 

 Onzekerheid of mijn baan blijft bestaan (2x). 
 Onzekerheid over of mijn arbeidsvoorwaarden gelijk blijven (2x). 
 De vraag of taakinhoud prettig en haalbaar blijft (1x). 
 Zorgen over dat er te weinig aandacht is voor de specifieke doelgroep mensen met een beperking en voor de ontwikkeling van medewerkers op dit gebied (1x). 
 Medewerker beslist niet mee, er wordt besloten, en daarbij het gevoel dat er naar organisatie en niet naar inzet gekeken wordt (1x). 

5.3 Opbrengsten bijeenkomst 
Nadat de online-vragenlijst was afgerond, is er op 18 april een bijeenkomst met medewerkers van de 
sociale teams georganiseerd. Om tijdens de bijeenkomst voldoende mogelijkheid voor zinvolle 
interactie in te bouwen, is besloten dat hierbij per team twee medewerkers aanwezig konden zijn. De 
teams konden zelf kiezen wie er namens hun team zou komen. Er was een goede opkomst. Alle 
teams waren vertegenwoordigd, waarvan op 1 team na, allemaal met twee medewerkers. 
De bijeenkomst bestond uit de volgende drie onderdelen: 

 De gemeente gaf uitleg over de inhoud van de onderzoeksopdracht naar scenario’s, de te nemen vervolgstappen en planning met betrekking tot de besluitvorming 
 De onderzoekers gaven een terugkoppeling van de resultaten van de vragenlijst. Dit bood de mogelijkheid om toelichting op de gegeven antwoorden te krijgen van de medewerkers.   Tot slot konden alle aanwezige medewerkers tijdens de bijeenkomst op papier zetten welke voorwaarden zij belangrijk vinden voor de teams om goed te kunnen presteren. Hierover is vervolgens ook van gedachten gewisseld, maar vanwege de beperkte tijd konden niet alle opgeschreven voorwaarden tijdens deze discussie aan bod komen. Achteraf zijn alle opgeschreven voorwaarden geanalyseerd, zodat hieruit de grootste gemene delers konden worden gehaald. Uit 

                                                           
6 Respondenten konden meerdere antwoorden geven, tussen haakjes is aangegeven hoe vaak het antwoord 
genoemd is. Totaal aantal respondenten op deze vraag is vier.  
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deze analyse komt een consistent beeld naar voren. De volgende voorwaarden zijn door minimaal 5 van de 17 aanwezige medewerkers genoemd: 
 Onafhankelijke positie om vanuit perspectief van de bewoner te kunnen kijken. Dit is door 13 medewerkers opgeschreven. 
 Als tweede belangrijke voorwaarde komt naar voren “gelijkheid in termen van arbeidsvoorwaarden en rechten en plichten”. Dit is door 8 mensen genoemd. 
 Mogelijkheden voor maatwerk/out of the box denken, is door 7 mensen genoemd. Sommige mensen noemen hierbij dat men een budget zou willen hebben dat men hiervoor kan inzetten.  
 Het behoud van specialisme in de teams is door 5 mensen genoemd 
 Een platte organisatie met korte lijnen is door 5 mensen genoemd 
 Gelijke scholing bieden aan alle medewerkers is door 5 mensen genoemd.  

Tot slot is gebleken, zowel uit de opschreven opmerkingen als uit de discussie tijdens de bijeenkomst, 
dat er grote behoefte bestaat bij de medewerkers om mee te denken over de toekomst van de 
sociale teams.   
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H6. Voor en nadelen huidig model ten opzichte van alternatief model: 
aparte juridische entiteit 
 
In dit hoofdstuk zetten we de voor- en nadelen van twee modellen waaruit de gemeente moet gaat 
kiezen voor de organisatievorm van de sociale teams vanaf 2017, tegen over elkaar. De voor- en 
nadelen, risico’s en aandachtspunten die in dit hoofdstuk aan de orde komen, zijn allemaal 
rechtstreeks afkomstig uit de interviews die gevoerd zijn, aangevuld met informatie uit literatuur. De 
informatie afkomstig uit de interviews betreft een geheel van opvattingen die in samenhang bekeken 
moeten worden en die niet uit hun verband dienen te worden gehaald.  
Daarbij is het op dit moment nog niet relevant welke vorm die entiteit zou moeten krijgen. 
Voorbeelden zijn een stichting of coöperatie, maar andere vormen zijn ook mogelijk. 
6.1 Voor-  en nadelen en risico’s handhaven huidig model 
 
Voordelen handhaven huidig model  
De belangrijkste voordelen van het huidige model (projectorganisatie), die in de interviews zijn 
genoemd, zijn: 

 Het huidige model garandeert inbreng van de diverse specialismes vanuit de deelnemende 
partijen. Deze partijen zorgen ervoor dat de medewerkers (blijven) voldoen aan de specifieke 
opleidingseisen.  

 Het is in het huidige model beter mogelijk de inhoudelijke samenhang te bewaken tussen de 
taken van de medewerkers van de sociale teams en de overige taken van de 
partnerorganisaties. Dit is ingebracht door Raster, MEE en De Kern.   

 De schaal waarop De Kern en MEE opereren, maken het voor deze organisaties mogelijk om 
kwalitatieve  innovaties en best practices die regionaal of  landelijk ontwikkeld worden snel 
en efficiënt te implementeren in alle gemeenten waarvoor men werkzaam is. Niet elke 
gemeente hoeft hierdoor zelf het wiel uit te vinden. 

 Verbeteringen in de uitvoering van het model zijn in theorie makkelijk door te voeren. 
Hiervoor zijn weinig ingrijpende veranderingen nodig in vergelijking met het oprichten van 
een aparte juridische entiteit waarbij sprake is van overgang van medewerkers naar een 
nieuwe organisatie. 

 Het model is sneller aan te passen aan nieuwe omstandigheden dan een aparte juridische 
entiteit. Zo kan de samenstelling van de projectorganisatie qua deelnemende organisaties 
worden gewijzigd als hier aanleiding toe is, bijvoorbeeld door wijzigingen in wet- en 
regelgeving of in de problemen die wijkteams tegen komen.  

 
Nadelen handhaven huidig model 
De belangrijkste nadelen van het huidige model (projectorganisatie) die in de interviews zijn 
genoemd, zijn:  

 Alle partijen noemen een nadeel van het huidige model (projectorganisatie) dat de 
gemeente meerdere rollen vervult. Men vindt het lastig dat de gemeente opdrachtgever is 
van de sociale teams (vanuit haar regierol), werkgever voor een deel van de medewerkers en 
tegelijkertijd één van de uitvoerende partijen, die bovendien ook nog de sturende rol in de 
uitvoering heeft doordat de teamleiders en de nieuwe manager onder aansturing van de 
gemeente werkzaam zijn. In praktijk ervaren de partnerorganisaties het volgende nadeel van 
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deze rolvermenging: De gemeente neemt vanuit haar regierol soms beslissingen waarbij de 
partners het gevoel hebben dat zij alleen voor de vorm mogen meepraten.  

 Een ander belangrijk nadeel van het huidige model is volgens de partijen dat er geen sprake 
is van eenduidige sturing, maar van een hybride sturing. De sturende rol op de uitvoering ligt 
formeel bij de gemeente. In praktijk blijken op meerdere vlakken belangrijke verschillen van 
inzicht bestaan tussen de partnerorganisaties en de gemeente over de meest wenselijke 
vorm van sturing en/of de taakverdeling binnen de teams. De belangrijkste verschillen lijken 
zich toe te spitsen op: zelfsturing versus hiërarchische sturing, generalistisch werken versus 
specialistisch werken en omschakelen van de oude manier van werken binnen de 
moederorganisatie naar een nieuwe manier van werken binnen de sociale teams.  

 Andersom ervaren de teamleiders onduidelijkheid in de zeggenschap tussen lijnmanager en 
teamleider. De teamleiders willen graag meer invloed op het beoordelen van medewerkers. 
Er staat in het convenant: Indien een medewerker naar het oordeel van de teamleider niet 
goed functioneert, zal overleg plaatsvinden met de partnerorganisatie over dit 
disfunctioneren. Dit overleg kan leiden tot bijsturing of – in het uiterste geval - beëindiging 
van de taakopdracht van deze medewerker.  

 Verder biedt het huidige model naar de mening van de teamleiders te weinig mogelijkheden 
om tot een eenduidige inhoudelijke koers voor de transformatie te komen, omdat partijen bij 
deze transformatie niet hetzelfde beeld hebben. 

 In een dergelijke projectorganisatie is volgens meerdere partijen per definitie veel overleg 
nodig. Over alle thema’s die raken aan belangrijke issues in de uitvoering, bijvoorbeeld 
privacy protocol, monitoring, bedrijfsprocessen, aansprakelijkheid, kwaliteitsbeleid, 
ziekteverzuim, is immers overleg nodig tussen alle vijf deelnemende partijen. Dit neemt veel 
tijd in beslag. 

 Het belang van de deelnemende organisaties en het belang van de sociale teams als geheel 
lopen niet altijd synchroon. Zo is het voor het geheel van belang dat er goede huisvesting 
komt. Maar omdat de deelnemende organisaties de huisvesting beschikbaar moesten stellen 
vanuit bestaande budgetten, komt er geen optimale oplossing. Ook bij ziekteverzuim speelt 
dit punt. Het belang van het geheel is om snel te vervangen bij ziekte, maar hier hangt voor 
elke organisatie een financieel plaatje aan, waardoor er eerst discussie ontstaat over wie 
welke kosten betaalt.  

 In de huidige projectorganisatie verschillen de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van 
de sociale teams, terwijl zij hetzelfde werk doen.  

 
Risico’s handhaven huidig model 
Tot slot zijn twee risico’s te benoemen die we zijn tegengekomen bij andere gemeenten of in 
literatuur:  

 De eerste betreft het risico op BTW-plicht. De huidige manier van werken waarbij 
medewerkers van de partnerorganisaties onder functionele aansturing staan van een 
medewerker van een andere organisatie betreft het ter beschikking stellen van personeel.  
Dit brengt in principe BTW-plicht met zich mee. Dit financiële risico is één van de redenen 
waarom de gemeente Amersfoort het model van de projectorganisatie heeft verlaten en 
gekozen heeft voor het onderbrengen van de taken van de wijkteams in een zelfstandige 
stichting.  

 Verder noemt de VNG-publicatie “rechtsvormen sociale teams: overwegingen en keuzes” 
een aantal risico’s voor de projectorganisatie op langere termijn.  Hierin staat: “Deze organi-
satievorm kan als te los worden ervaren, waardoor de opbouw van de organisatie in het 
gedrang kan komen. Medewerkers zullen mogelijk minder betrokkenheid voelen bij de 
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projectorganisatie, omdat ze bij een andere werkgever in dienst zijn. De projectorganisatie 
zou verder te weinig slagkracht kunnen hebben om een duidelijke structuur neer te zetten, 
om zo onder verantwoordelijkheid van de gemeente een duidelijke regie te nemen in het 
ontwikkelen van een solide basis en het verkrijgen van een overtuigende positie in de 
wijken”. 

 
6.2 Voor- en nadelen, risico’s en aandachtspunten van oprichten juridische entiteit 
 
Voordelen verbonden aan model juridische entiteit 
De belangrijkste voordelen van het oprichten van een aparte juridische entiteit die in de interviews 
genoemd zijn, zijn de volgende: 

 Het belangrijkste voordeel dat de partnerorganisaties zien in het model van een aparte juridische entiteit is geen vermenging van rollen bij de gemeente, waardoor een transparant organisatiemodel ontstaat waarbij de sociale teams los van de gemeente worden gepositioneerd en daarmee (ook in de beeldvorming) een meer onafhankelijke status krijgen7. Nu vinden alle partijen dat de gemeente meerdere rollen vervult die lastig met elkaar verenigbaar zijn. Bij het oprichten van een nieuwe juridische entiteit zouden alle gemeentelijke medewerkers meegaan naar de nieuwe entiteit. Er ontstaat een duidelijke opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Gemeente wordt opdrachtgever en de nieuwe juridische entiteit wordt opdrachtnemer.  
 Grotere efficiency door minder complexiteit. Realisatie van huisvesting en facilitaire zaken zoals ICT, is volgens de partijen in dit model makkelijker en efficiënter te organiseren.  
 Een nieuwe juridische entiteit biedt meer mogelijkheden voor gelijkheid tussen medewerkers in termen van rechten, plichten, gelijke scholingsmogelijkheden etc.  
 Raster is van mening dat een aparte entiteit meer mogelijkheden biedt voor de sociale teams om een eigen identiteit en imago te ontwikkelen. 
 De teamleiders zien als belangrijkste voordeel van dit model dat dit  volgens hen een betere mogelijkheid biedt om een eenduidige koers te gaan varen met de medewerkers van de sociale teams. 
 Het risico dat de VNG in haar publicatie noemt van het huidige model, het risico van beperkte betrokkenheid van medewerkers, is in dit model minder groot.   Nadelen verbonden aan model juridische entiteit 

De belangrijkste nadelen van het oprichten van een aparte juridische entiteit die in de interviews 
genoemd zijn, zijn de volgende: 

 Het oprichten van een nieuwe entiteit gaat niet van vandaag of morgen. Er moeten flink wat 
vervolgstappen en beslissingen worden genomen. Vooral een zorgvuldige overstap van 
medewerkers binnen de geldende juridische kaders (zie ook bijlage 2) vraagt tijd en 
zorgvuldige procedures. Hierbij is tijdelijke externe ondersteuning waarschijnlijk 
noodzakelijk. Dit brengt aanloopkosten met zich mee.  

                                                           
7 Ook in de huidige situatie is er sprake van een onafhankelijke indicatiestelling door de medewerkers van de sociale teams. 
Zij maken, samen met de burger, het ondersteuningsplan waarin staat op welke individuele voorziening(en) de persoon 
recht heeft. De medewerker van het sociaal team stuurt dit ondersteuningsplan naar de backoffice bij de gemeente, die de 
beschikking afgeeft. Er is expliciet afgesproken dat er in de backoffice geen nieuwe inhoudelijke toets plaatsvindt op de 
inhoud van het plan. Deze afspraak is gemaakt om de onafhankelijke positie van de teams  bij de indicatiestelling te 
garanderen.   
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 Het oprichten van een nieuwe entiteit brengt frictiekosten met zich mee voor de 
partnerorganisaties, op het gebied van huisvesting en personeel. Frictiekosten ontstaan 
doordat bij de moederorganisaties de omzet en inkomsten verminderen en zij hun 
organisatie hierop moeten aanpassen. Deze aanpassingen brengen kosten met zich mee. 
Frictiekosten kunnen betrekking hebben op verschuivingen van personeel, bijvoorbeeld 
transitievergoedingen, of op verschuivingen van bedrijfsmiddelen, zoals kosten die gemaakt 
worden bij de verkoop van gebouwen of kosten die gemaakt worden bij het wijzigen van ICT-
contracten. Daarbij gaat het bij het personeel vooral om frictiekosten op het vlak van 
ondersteunend personeel, waaronder personeel dat werkzaam is op de volgende afdelingen: 
HR (inclusief arbo), financiële administratie, facilitaire diensten (waaronder ICT), 
communicatie, secretariele ondersteuning, beleidsondersteuning en kwaliteitsbeleid 
(waaronder HZK-keurmerk).   

 Een nieuwe entiteit is minder flexibel dan een projectorganisatie. Stel dat er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de wet- en regelgeving, waardoor de rol van de sociale teams moet veranderen. Waarschijnlijk is dit in dit nieuwe model wel mogelijk, maar minder eenvoudig te realiseren dan bij een projectorganisatie. 
 Nadeel dat genoemd is door Raster, De Kern en MEE is dat een nieuwe entiteit voor de sociale teams waarschijnlijk minder mogelijkheden biedt voor inhoudelijke samenhang tussen de taken van De Kern, MEE en Raster die men heeft naast de sociale teams en de taken van de sociale teams. MEE en De Kern hebben naast hun taken voor de gemeente Deventer ook regionale en bovenregionale taken, zoals Integrale Vroeghulp, schoolmaatschappelijk werk, inclusie projecten. Raster noemt taken zoals CJG, overleg zorg, welzijn en wonen. Er is sprake van inhoudelijke kruisbestuiving tussen deze verschillende taken over en weer die kwijt kan raken als deze taken door twee verschillende organisaties worden uitgevoerd. De effecten van dit nadeel hangen uiteraard af van de wijze waarop de betrokkenheid van de partnerorganisaties in een nieuwe entiteit zou worden vormgegeven.  
 Tot slot is door Solis genoemd dat de carrièreperspectieven voor medewerkers in zo’n nieuwe aparte entiteit minder goed zijn dan in hun huidige organisatie. Dit geldt wellicht ook voor een aantal andere organisaties.   

Risico’s verbonden aan model juridische entiteit 
Door partijen zijn de volgende risico’s naar voren gebracht voor het model van een nieuwe juridische 
entiteit voor de sociale teams: 
 Het risico bestaat dat bij een oprichting van een nieuwe juridische entiteit de energie van de medewerkers de eerste tijd naar binnen gekeerd zal zijn. Dat kan mogelijk ten koste gaan van de doorontwikkeling. Voor iedereen zal het spannend zijn wat zijn of haar positie zal worden in de nieuwe entiteit en allerlei vraagstukken rondom de nieuwe organisatie zullen veel aandacht vragen. Dit kan tijdelijk ten koste gaan van de externe gerichtheid van medewerkers.  
 MEE wijst op het risico op institutionalisering. Hiermee wordt bedoeld dat een nieuwe organisatie de neiging kan hebben om zaken die op dit moment informeel zijn geregeld, vast te leggen in een georganiseerd systeem, met voorschriften, financieringsregels en bijbehorende nieuwe functionarissen/managementlagen en daarmee meer bureaucratie.  
 Het nieuwe model brengt voor Raster een financieel risico met zich mee.   Aandachtspunten verbonden aan model juridische entiteit 
Stel dat gekozen wordt voor het model van een aparte juridische entiteit, dan zijn de volgende 
aandachtspunten volgens de partijen van belang: 

 Aandachtspunt is hoe de gewaardeerde specialistische inbreng vanuit de diverse 
partnerorganisaties geborgd kan blijven. Hierbij gaat het enerzijds om het maken van 
afspraken over scholing. En anderzijds moet nagedacht worden over de wijze waarop in het 
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aannamebeleid geborgd wordt dat er sprake blijft van diversiteit in de achtergronden van 
medewerkers. 

 De positie van Solis behoeft aandacht in het nieuwe model. De financiële kaders vanuit ENO voor de financiering van de S1 wijkverpleegkundigen worden jaarlijks vastgesteld en kunnen van jaar tot jaar wijzigen. Het is dus de vraag of de nieuwe juridische entiteit het aan zou durven de wijkverpleegkundigen in dienst te nemen omdat de financiering vanuit de zorgverzekeraars op langere termijn onzeker is. Dat zou waarschijnlijk alleen kunnen als de gemeente garant zou staan voor de financiering van deze fte op het moment dat de financiering vanuit de zorgverzekeraar zou wegvallen. Of als ENO bereid zou zijn meerjarenafspraken te maken hierover met de gemeente. 
 Indiensttreding van de medewerkers in een onafhankelijke stichting of coöperatie is voor 

MEE niet bespreekbaar, detachering wel. MEE wil kiezen voor detachering vanwege het 
belang dat zij hecht aan de kennislijn tussen medewerkers en hun moederorganisatie. Het 
investeren in de doorontwikkeling van medewerkers vindt MEE belangrijk, voor de 
medewerkers zelf en voor de kwaliteit van de ondersteuning die de inwoners dienen te 
krijgen. 
 

De teamleiders vinden het van belang dat de partnerorganisaties betrokken blijven in de nieuwe 
juridische entiteit. De mogelijkheden die diverse vormen, zoals stichting of coöperatie hiervoor 
bieden, zouden moeten worden bekeken. Dit sluit aan bij wat partnerorganisaties zelf aangaven: kies 
niet meteen een bepaalde vorm voor een nieuwe entiteit, maar zet eerst voor- en nadelen van 
varianten op een rij en laat partners hierover meedenken.   
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H7. Beschouwing onderzoekers op huidige samenwerking en 
verbeterpunten 
 
In dit hoofdstuk geven we weer op welke punten doorontwikkeling mogelijk is, los van een keuze 
voor een toekomstig model. Het betreft een opsomming van verbeterpunten. In de huidige 
samenwerking gaan uiteraard ook veel zaken naar tevredenheid. Omdat de focus in het onderzoek 
lag op doorontwikkeling, zijn de punten in de samenwerking waar het goed loopt in dit onderzoek 
echter niet systematisch in beeld gebracht.  
7.1 Indrukken van de samenwerking 
 
Communicatie 
De onderzoekers hebben de indruk dat er op de manier waarop partijen onderling communiceren 
verbetering te behalen vast. We signaleren hierin de volgende verbeterpunten: 

 Gemaakte afspraken blijken soms voor meerdere interpretaties vatbaar. Daarom is het van 
belang bij het maken van afspraken te checken of deze voor iedereen duidelijk zijn. Dit kan 
bijvoorbeeld ook door telkens terug te blikken op de gemaakte notulen met de vraag of de 
afspraken hierin voor iedereen herkenbaar waren vastgelegd.  

 Ook lijkt het soms alsof partijen het eens zijn, terwijl  men eigenlijk iets anders bedoelt. De 
onderzoekers hebben de indruk dat meningsverschillen soms uit de weg worden gegaan.  
Meer discussie en meer doorvragen op wat de ander bedoelt, kan deze communicatie 
verbeteren.  
 

Samenwerking tussen teamleiders en lijnmanagers: hybride sturing 
De samenwerking tussen de teamleiders en de managers van de partnerorganisaties is volgens de 
onderzoekers voor verbetering vatbaar. Teamleiders en managers van de partnerorganisaties 
verschillen regelmatig van mening over de beste wijze van aansturing van medewerkers. De 
belangrijkste verschillen lijken zich toe te spitsen op: zelfsturing versus hiërarchische sturing, 
generalistisch werken versus specialistisch werken en omschakelen van de oude manier van werken 
binnen de moederorganisatie naar een nieuwe manier van werken binnen de sociale teams 
Het is de vraag of deze meningsverschillen overbrugbaar zijn. In elk geval leiden deze 
meningsverschillen er nu toe dat er sprake is van wat we hebben genoemd “hybride sturing” van de 
medewerkers. De signalen die medewerkers krijgen vanuit de lijnmanagers en vanuit de teamleiders 
over hun rol in de sociale teams komt niet altijd overeen. 
 
7.2 Doorontwikkeling van de samenwerking (los van het model) 
 
Er zijn drie verbeterpunten uit dit onderzoek naar voren gekomen waar al mee gestart kan worden, 
los van de keuze voor een model. 

 Het eerste punt betreft de doorontwikkeling van een opdrachtomschrijving van de sociale 
teams en het opzetten van een bijbehorend monitoringsysteem.  

 Het tweede punt heeft betrekking op de manier waarop de medewerkers van de sociale 
teams worden beoordeeld.  

 Het laatste punt betreft het beter concretiseren van de rolverdeling tussen bestuurlijk 
overleg en de projectgroep en het make van praktische afspraken over de inhoudelijk 
afstemming tussen de projectgroep en het bestuurlijk overleg. 
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Opdrachtomschrijving en monitoring 
Alle partijen zijn het er over eens dat de sociale teams nog te weinig zijn toegekomen aan het 
realiseren van de doelen uit de transformatie, waaronder het vroegtijdig signaleren (preventie) en 
het beter benutten en creëren van collectieve voorzieningen. Op dit moment ligt er een door de 
projectgroep goedgekeurde versie van de opdrachtomschrijving voor de transformatie in 2016, 
inclusief te bereiken prestaties, die ter kennisgeving naar het bestuurlijk overleg is gegaan. Het 
sociaal team (i.c. manager sociaal team)  gaat per kwartaal rapporteren over de voortgang en 
uitvoering van deze opdracht. 
Het bedenken van indicatoren die meten wat je wilt meten en bovendien in praktijk ook simpel en betrouwbaar te registreren zijn, is niet eenvoudig. Het kan zinvol zijn om daarbij gebruik te maken van ervaringen die elders in het land al zijn opgedaan of er een externe partij bij in te schakelen. Zo heeft Movisie bijvoorbeeld ervaring met het ontwikkelen van indicatoren samen met gemeenten, cliënten/burgers en aanbieders, waardoor deze op een breed draagvlak kunnen rekenen. Om een dergelijke monitoring effectief te maken, is het bovendien van belang de ontwikkeling in de indicatoren te kunnen duiden.  Dit is mogelijk door het gesprek met teamleiders, managers (en idealiter) ook medewerkers aan te gaan over waaróm de indicatoren zich op een bepaalde manier 

ontwikkelen. Hierdoor ontstaat inzage in de beïnvloedingsmogelijkheden die er zijn om de indicatoren in de gewenste richting te laten ontwikkelen (zie het voorbeeld van Amersfoort in het kader hierboven).  Zowel in het huidige model als in het model van de aparte juridische entiteit is het doorontwikkelen van de transformatieopdracht en het opzetten van een bijbehorend monitoringsysteem van belang.   Beoordeling van medewerkers 
Vanwege de tijdsdruk om per 1 januari 2015 te starten met de teams, heeft er geen grondige afweging plaats kunnen vinden of alle medewerkers moeten solliciteren voor een plek in de sociale teams. Vanuit de gemeente en Solis hebben sollicitaties plaatsgevonden, vanuit de andere partijen niet. Binnen de andere organisaties heeft er wel een voorselectie van medewerkers plaatsgevonden op basis van passendheid van de persoon bij de nieuwe functie in de sociale teams.  In het convenant is opgenomen dat als een medewerker naar het oordeel van de teamleider niet goed functioneert, overleg zal plaatsvinden met de partnerorganisatie over dit disfunctioneren. Dit overleg kan leiden tot bijsturing of – in het uiterste geval - beëindiging van de taakopdracht van deze medewerker. Een beslissing tot beëindiging van de taakopdracht kan aan de orde zijn bij de eindgesprekken die eind 2016 gevoerd gaan voeren met de medewerkers. Het is verstandig, zowel richting medewerkers als richting managers, op korte termijn in het bestuurlijk overleg al de kaders vast te stellen waaronder beëindiging van de taakopdracht kan plaatsvinden.   
Afstemming werkzaamheden projectgroep en bestuurlijk overleg en concretisering van 
bevoegdheden 
Tot slot is het wenselijk de aansluiting tussen projectgroep en bestuurlijk overleg te verbeteren. Dit 
kan onder andere door: 

Voorbeeld: gemeente Amersfoort 
De gemeente Amersfoort heeft met behulp van een externe partij een monitor wijkteams 
ontwikkeld en geïmplementeerd. De aanpak van de monitor is gebaseerd op ‘tellen en vertellen’. 
Dit betekent dat niet alleen de cijfers (caseload, in- en uitstroom, doorlooptijden, kosten, etc.) 
van belang zijn, maar ook het gesprek daarna over cijfers en praktijkervaringen tussen 
teamleiders en management. 
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 De gemaakte afspraken in de projectgroep standaard ter kennisgeving mee te sturen aan het 
bestuurlijk overleg  ter kennisgeving 

 Door de manager van de sociale teams als linking pin te laten fungeren tussen projectgroep 
en bestuurlijk overleg. Dit om te voorkomen dat gemaakte afspraken in beide gremia niet in 
elkaars verlengde liggen.  

 De kaderstellende bevoegdheid van het bestuurlijk overleg dient nader te worden 
geconcretiseerd door gezamenlijk te definiëren welke kaders al vastliggen en welke kaders 
nog door het bestuurlijk overleg moeten worden ontwikkeld. Maak dit concreet door hier 
per thema (bijvoorbeeld prestatieafspraken, beoordeling van medewerkers in 
eindgesprekken, privacy, aansprakelijkheid etcetera) afspraken over te maken. 
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H8. Beschouwing onderzoekers op toekomstige uitvoeringsorganisatie 
 
In dit hoofdstuk geven we aan welke opties uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen voor de 
uitvoeringsorganisatie van de sociale teams vanaf 1 januari 2017. Van deze opties geven we 
systematisch de voor- en nadelen, risico’s en aandachtspunten weer.  
8.1 Modellen waaruit gemeente kan kiezen 
Dit onderzoek ging van start met de verkenning van drie modellen voor de toekomstige uitvoering 
van de sociale teams in Deventer. Uit dit onderzoek blijkt dat geen enkele partij de voorkeur heeft 
voor het model met één hoofdaannemer en onderaannemers (model 2). Op dit vlak is er consensus. 
Redenen die genoemd zijn waarom dit model niet de voorkeur verdient zijn: 

 Het model met één hoofdaannemer ligt minder voor de hand omdat er binnen de huidige 
samenwerking geen partij is die logischerwijs deze rol op zich zou kunnen nemen. Hierover 
zijn alle partijen het eens.  

 De gelijkwaardigheid tussen partijen valt in dit model weg. Belang van de hoofdaannemer versus het belang van de onderaannemer loopt in dit model niet synchroon (risico op eigen belang eerst). Dit geeft precaire onderlinge verhoudingen en ingewikkelde getrapte opdrachtrelaties.  
 Tot slot is het de vraag of de uitvoerende medewerkers van de gemeente onder zijn te brengen in dit model.  Dit zijn volgens de onderzoekers plausibele argumenten om niet voor dit model te kiezen. 

Welke modellen zijn bespreekbaar? 
Dan blijven als modellen over: het optimaliseren van het huidige model (model 1) of het oprichten 
van een aparte juridische entiteit (model 3), bijvoorbeeld middels een stichting of coöperatie.   
 
De wens bij een aantal partijen om het huidige model te verlaten en over te stappen naar het model van een nieuwe juridische entiteit komt vooral voort uit een aantal nadelen die men ervaart in het huidige model. Deze nadelen zijn verbonden aan het model van de projectorganisatie, dat hoge eisen stelt aan communicatie en samenwerking. Verder zijn er natuurlijk ook voordelen verbonden aan de huidige samenwerkingsvorm. Ook een alternatief model heeft voor- en nadelen.  Een keuze voor één van beide modellen betreft daarom een afweging tussen de voor-, nadelen en risico’s van beide opties. In de volgende paragrafen zetten we deze geordend op een rij.  
8.2 Vergelijking modellen op basis van de transformatieopdracht 
 
De gezamenlijke visie van de partijen in de sociale teams op de inhoud van de transformatieopdracht 
(zie paragraaf 1.2) heeft betrekking op: 

 De relatie tussen professionals en bewoners (stimuleren van eigen kracht en informele zorg)  
 De doelgroep van de teams: zowel bewoners met lichte problematiek als bewoners die zich 

zonder gespecialiseerde zorg of ondersteuning niet kunnen redden 
 De samenstelling van het team (gebaseerd op wijkprofiel, deelname wijkverpleegkundige en 

generalisten met T-profiel) 
 De manier waarop professionals in de teams inhoud geven aan hun werk: cliëntgericht 

(onder andere keuzemogelijkheden voor de cliënt), integraal (ontschot) en preventief. De 
sociale teams zijn professioneel onafhankelijk. Zij krijgen het vertrouwen en de ruimte om 
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samen met de bewoner richting te geven aan de ondersteuning (ruimte voor de 
professional). 

Dit laatste punt (ruimte voor de professional) is ook terug te zien in de visie van partijen op de 
gewenste organisatievorm: “We willen af van bureaucratie, procedure- en regeldruk en een 
gedetailleerde verantwoordingscyclus. We regelen niet alles van te voren dicht, maar sturen in een 
dynamisch proces op het resultaat. Er ontstaat ruimte voor de professional, voor wat betreft toegang 
tot voorzieningen, alsook de organisatie van de aanpak en uitvoering”.  
Deze transformatieopdracht wijkt niet wezenlijk af van die van een aantal andere sociale teams van 
gemeenten. Toch zie je dat gemeenten, op basis van op hoofdlijnen dezelfde inhoudelijke opdracht, 
kiezen voor verschillende organisatiemodellen.  
Onafhankelijkheid en ruimte voor de professional 
Kijkend naar de visie van de partijen in Deventer en naar de mening van de medewerkers van de sociale teams, wordt veel waarde gehecht aan de begrippen ‘onafhankelijkheid’ en ‘ruimte voor de professional’. Een organisatiemodel waarin de gemeente niet één van de uitvoerende partijen is, biedt meer kansen op ruimte voor de professional. Ook qua onafhankelijkheid biedt een organisatiemodel waarin de gemeente niet één van de uitvoerende partijen is, een duidelijker en meer zichtbare onafhankelijke positionering van de gemeente. Kortom: vanuit de criteria “onafhankelijkheid en ruimte voor de professional” lijkt het model van de aparte juridische entiteit plausibeler.   
Daartegenover zijn ook binnen het huidige model afspraken mogelijk over onafhankelijkheid en 
ruimte voor de professional. Bovendien kan een nieuwe juridische entiteit ook het risico met zich 
meebrengen op institutionalisering, waardoor medewerkers alsnog gebonden worden aan regels en 
voorschriften. 
 
8.3 Vergelijking van modellen: rollen gemeente en transparantie 
Nadeel van het huidige model volgens alle partijen is het feit dat de gemeente in dit model meerdere 
rollen heeft: 

 Als verantwoordelijke partij voor het uitvoeren van de decentralisatie heeft de gemeente de regie bij de oprichting en (re)organisatie van sociale wijkteams. Deze regietaak of publiekrechtelijke rol vloeit voort uit het feit dat de gemeente de wettelijke taak heeft om uitvoering te geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.  
 Verder heeft de gemeente Deventer in de tijdelijke projectorganisatie voor de sociale teams, net als MEE, Raster, De Kern en Solis een uitvoerende rol. De teamleiders en de manager van de teams staan immers onder aansturing van de gemeente. 
 Tot slot vervult de gemeente voor de gemeentelijke medewerkers in de teams ook de rol van werkgever.  De gemeente is in deze variant verantwoordelijk voor zowel de regie over het zorgsysteem als voor de uitvoering zelf. De gemeente krijgt zo veel petten en dit komt de transparantie niet ten goede.  

Een duidelijke splitsing tussen de regietaak en de uitvoering schept voor alle partijen een duidelijke 
rolverdeling. Dit is mogelijk door middel van het oprichten van een aparte juridische entiteit voor de 
sociale teams, waar alle medewerkers in dienst komen. De rol van de gemeente beperkt zich in dit 
model tot die van opdrachtgever. Sturing vindt daardoor meer op afstand plaats. De gemeente kan 
zich minder direct bemoeien met de uitvoering, maar stuurt op hoofdlijnen door een inhoudelijke 
opdrachtverstrekking aan de nieuwe entiteit, inclusief financiële kaders. Een dergelijke rol vereist dat 
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de gemeente heldere kaders meegeeft aan deze juridische entiteit. Dit betreft zowel financiële als 
inhoudelijke kaders waarop de gemeente kan sturen.  
 
8.4 Vergelijking modellen: Slagkracht  
 
In de VNG-publicatie “rechtsvormen sociale teams: overwegingen en keuzes” staat als risico van het 
model voor de sociale teams dat Deventer op dit moment hanteert dat er te weinig slagkracht kan 
zijn voor de projectorganisatie  om onder verantwoordelijkheid van de gemeente een duidelijke regie 
te nemen en een eenduidige koers te varen. Een beperkte slagkracht is in de visie van de 
onderzoekers overigens niet per definitie verbonden aan het model van de projectorganisatie, maar 
hangt af van de mate waarin het partijen lukt om makkelijk op één lijn te komen en over het eigen 
belang heen te stappen.  
 
De onderzoekers hebben de indruk dat de slagkracht van het huidige model in Deventer op dit 
moment inderdaad beperkt is: 

 In het huidige model loopt het belang van de deelnemende organisaties en het belang van de 
sociale teams als geheel niet altijd synchroon. Zo is het voor het gemeenschappelijk belang 
wenselijk dat er goede huisvesting komt. Maar omdat de deelnemende organisaties de 
huisvesting beschikbaar moesten stellen vanuit bestaande budgetten, is er nog geen 
optimale oplossing. Ook bij ziekteverzuim speelt dit punt. Het belang van het geheel is om 
snel te vervangen bij ziekte, maar hier hangt voor elke organisatie een financieel plaatje aan, 
waardoor er eerst discussie ontstaat over wie (gemeente of moederorganisatie) welke 
kosten betaalt8. Deze belangenverschillen hebben ook invloed op de slagkracht van het 
huidige model. Realisatie van huisvesting en facilitaire zaken is in dit model eenvoudiger te 
organiseren. 

 Er is volgens de teamleiders binnen de samenwerking geen eenduidige koers over wat de 
sociale teams moeten bereiken.  

 Over alle thema’s die raken aan belangrijke issues in de uitvoering, bijvoorbeeld privacy 
protocol, monitoring, bedrijfsprocessen, aansprakelijkheid, kwaliteitsbeleid, ziekteverzuim, is 
overleg nodig tussen alle vijf deelnemende partijen. Dit neemt veel tijd in beslag en 
beslissingen kunnen daardoor minder snel tot stand komen. Ook dit beperkt de slagkracht 
van het model. 

 
8.5 Vergelijking modellen: Kostenaspect 
 
Een overstap naar een nieuwe juridische entiteit brengt extra tijdelijke kosten met zich mee ten 
opzichte van handhaven van het huidige model. Dat betreft enerzijds aanloopkosten voor de 
gemeente, bijvoorbeeld in het aanstellen van een kwartiermaker en ondersteuning op 
arbeidsrechtelijk en financieel vlak, anderzijds frictiekosten bij de partnerorganisaties omdat zij hun 
organisatie moeten aanpassen op de nieuwe situatie.  
Of een nieuwe juridische entiteit ook structureel hogere kosten met zich mee gaat brengen vanwege 
extra overhead, hangt af van de wijze waarin ondersteunende taken zoals administratie, HR, 
communicatie en ICT in een nieuw model georganiseerd gaan worden. Eén van de opties is om deze 
                                                           
8 De verantwoordelijkheid voor het maken van definitieve afspraken rondom huisvesting en vervanging bij ziekte heeft de 
gemeente overigens sinds kort bij de nieuwe manager van de sociale teams belegd.  
 



36  

taken in te kopen bij de huidige moederorganisaties. Dit zou één van de aandachtspunten zijn om 
nader te verkennen, mocht voor dit model worden gekozen. Zo koopt de Stichting WIJEindhoven 
bijvoorbeeld de ICT-ondersteuning in bij de gemeente Eindhoven (zie bijlage 4). 
Een overstap naar een nieuwe juridische entiteit brengt een besparing met zich mee op overleguren, 
zowel bij de gemeente als bij de partnerorganisaties. Deze overleguren hebben betrekking op 
bestuurders en managers van de moederorganisaties, op beleidsmedewerkers en op de 
medewerkers van de sociale teams zelf. Het aantal uren dat hiermee gemoeid is, is volgens 
betrokkenen aanzienlijk en zal bij de oprichting van een nieuwe juridische entiteit op termijn 
verminderen. Echter, een dergelijke besparing verdient zichzelf niet direct terug in minder formatie 
voor bestuur, management of beleid. Op het niveau van medewerkers ontstaat waarschijnlijk meer 
ruimte voor cliëntgebonden taken doordat men geen dubbel overleg meer hoeft bij te wonen (bij de 
moederorganisatie én bij de sociale teams) en de medewerkers slechts voor één organisatie hoeven 
te registreren.  
8.6 Vergelijking modellen vanuit wensen van medewerkers 
 
Er bestaat bij de medewerkers van de sociale teams grote behoefte om mee te denken over de 
toekomst van de sociale teams. Daarin zijn de volgende voorwaarden voor hen van belang:  

 Onafhankelijke positie om vanuit het perspectief van de bewoner te kunnen kijken.  
 Gelijkheid van medewerkers in termen van arbeidsvoorwaarden en rechten en plichten.  
 Mogelijkheden voor maatwerk/out of the box denken 
 Het behoud van specialisme  
 Een platte organisatie met korte lijnen   Uit de vragenlijst voor de medewerkers blijkt dat het model van de nieuwe juridische entiteit de meeste voorkeursstemmen heeft gekregen bij de medewerkers. Dit model biedt volgens deze medewerkers de volgende voordelen: 
 Meer eenduidigheid of duidelijkheid: één werkgever, een eenduidige visie en werkwijze 
 Gelijkheid: bijvoorbeeld in termen van arbeidsvoorwaarden en scholing; 
 Efficiëntie: mogelijk kostenbesparing door bijvoorbeeld minder overleggen; 
 Onafhankelijkheid – zowel ten opzichte van verschillende belangen vanuit moederorganisaties, als onafhankelijke positionering van het team richting bewoners; 
 Meer gezamenlijkheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Harmonisering van arbeidsvoorwaarden 
Eén van de argumenten waarom een aanzienlijk deel van de medewerkers een voorkeur heeft voor het onderbrengen van de sociale teams in een aparte juridische entiteit, is de wens tot harmonisering van arbeidsvoorwaarden. Mocht de gemeente besluiten tot een opzetten van een nieuwe juridische entiteit voor de sociale teams, dan zal dit waarschijnlijk juridisch gezien worden als een “overgang van onderneming” (zie voor meer informatie hierover bijlage 2).  Als dit inderdaad zo blijkt te zijn, betekent dit dat de huidige medewerkers van de sociale teams van rechtswege (automatisch) in dienst treden bij de nieuwe partij9. Bij een overgang van onderneming blijven de oude arbeidsvoorwaarden gelden en blijft de eigen cao in beginsel van toepassing. Er zal dus niet per direct sprake zijn van harmonisering van arbeidsvoorwaarden.  
                                                           
9 Uitzondering zijn de medewerkers die in dienst zijn als ambtenaar. Deze gaan niet automatisch mee over. De 
regels van overgang van onderneming gelden namelijk niet voor ambtenaren. 
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8.7 Vergelijking modellen: Flexibiliteit 
 
Het huidige model van de projectorganisatie biedt iets meer flexibiliteit in het aanpassen aan nieuwe 
omstandigheden dan een nieuwe juridische entiteit. Zo kan de gemeente beslissen een partij toe te 
voegen aan de samenwerking en kan de gemeente ook besluiten de projectorganisatie op te heffen, 
waardoor medewerkers weer terugkeren naar hun moederorganisatie. 
Een aparte juridische entiteit, of dit nu een stichting is of een coöperatie, is minder makkelijk op te heffen of aan te passen, omdat de financiële gevolgen hiervan veel groter zijn. Hier is immers sprake van een werkgeversrol, die personele consequenties heeft én te maken heeft met een bepaalde mate van medezeggenschap.   In hoeverre flexibiliteit in de organisatievorm van de sociale teams de komende jaren van belang zal zijn, is lastig te voorspellen. Dit hangt af van eventuele wijzigingen die er komen in de gemeentelijke zorgtaken als gevolg van wetswijzigingen in de Wmo. Vooralsnog zijn die niet aan de orde, maar het is niet uit te sluiten dat die er op langere termijn wellicht toch gaan komen. Tegelijkertijd kunnen dergelijke wetswijzigingen, zolang zij niet al te ingrijpend zijn, ook binnen een stichting of coöperatie worden opgevangen. In de visie van de onderzoekers is daarom dit argument van minder flexibiliteit van minder zwaarwegend belang dan de voor- en nadelen die in de eerdere paragrafen aan de orde zijn gesteld.   
8.8 Vergelijking van de risico’s tussen beide modellen 
 
Risico’s model aparte juridische entiteit 
Belangrijkste aandachtspunt qua risico’s van het oprichten van een nieuwe juridische entiteit is dat dit frictiekosten met zich meebrengt voor de partnerorganisaties. De vraag is hoe groot deze frictiekosten zijn en in welke mate deze frictiekosten op te vangen zijn door de organisaties.  Verder is een risico bij de vorming van een nieuwe juridische entiteit dat veel energie en aandacht van medewerkers bij de start gaat zitten in onzekerheid over hun eigen positie in de nieuwe organisatie. Dit brengt wellicht een tijdelijke interne gerichtheid met zich mee, die inherent is aan dergelijke veranderingen.  Tot slot is een risico dat een aparte nieuwe juridische entiteit waarschijnlijk minder mogelijkheden biedt voor inhoudelijke samenhang tussen de taken van MEE en Raster die deze organisaties uitvoeren, naast de taken in de sociale teams.  Risico huidig model Als gekozen zou worden voor voortzetting van het huidige model, is het de vraag of de uitlenende organisaties geen BTW aan de gemeente zou moeten berekenen over deze dienst. De hoofdregel is dat dit het geval is, maar deze BTW-heffing kan in een aantal gevallen achterwege blijven (zie Besluit van 14 maart 2007, nr. CPP2007/347M, Stcrt. nr. 57). Een korte samenvatting van relevante onderdelen uit dit besluit is opgenomen als bijlage 5 van dit rapport. De conclusie van de onderzoekers op basis van dit besluit is dat het risico op BTW-plicht in de huidige situatie waarschijnlijk beperkt is, maar het zou verstandig zijn dit te laten bevestigen door de Belastingdienst.     
8.9 Voor- en nadelen op een rij 
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De belangrijkste voordelen van een overstap naar een aparte juridische entiteit voor de sociale teams zijn: 
 Geen rolvermenging meer bij de gemeente en een transparant model van opdrachtgever-opdrachtnemer. 
 Een model waarin de onafhankelijkheid van de sociale teams beter zichtbaar is omdat de sociale teams los van de gemeente en los van de moederorganisaties zijn gepositioneerd. 
 Een model dat naar verwachting meer slagkracht geeft in de realisatie van een inhoudelijk eenduidige koers en in de realisatie van huisvesting en facilitaire zaken. 
 Een model dat op de langere termijn meer gelijkheid brengt tussen medewerkers op het gebied van HR-beleid10.   De belangrijkste nadelen van de overstap naar dit model zijn: 
 Het is een ingrijpende wijziging, waarvoor in de aanloopfase veel tijd en expertise nodig is. Dit brengt aanloopkosten met zich mee. 
 Een dergelijke overstap brengt een tijdelijke interne gerichtheid mee die wellicht ten koste gaat van de energie die nodig is om de transformatieopdracht te bewerkstelligen. 
 De overstap brengt tijdelijk extra kosten met zich mee voor de partnerorganisaties in termen van frictiekosten. 
 Tot slot ervaren de partnerorganisaties een aantal inhoudelijke nadelen aan de overgang naar een aparte juridische entiteit. Deze nadelen staan benoemd in de belangenscan in paragraaf 4.3.  

  

                                                           
10 Als vaststaat dat in dit geval sprake is van “overgang van onderneming”, blijven de oude arbeidsvoorwaarden van medewerkers gelden. Bekeken moet dan worden wat de mogelijkheden van een harmonisatie op termijn zijn, en welke arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers zullen gaan gelden. 
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H 9. Aanbevelingen aan de gemeente over vervolgproces 
 
We raden de gemeente aan om op basis van dit onderzoek vóór de zomer alvast een 
voorkeursrichting voor te leggen aan het college voor één van beide modellen: voorzetting van het 
huidige model versus de overstap naar een aparte juridische entiteit voor de sociale teams 
 
9.1 Optie: Principe-besluit tot aparte juridische entiteit 
Mocht de voorkeur hierbij uitgaan naar een aparte juridische entiteit, raden wij aan dit principe-
besluit vergezeld te laten gaan met de opdracht om een nadere verkenning uit te voeren waarin 
antwoord wordt gegeven op de onderstaande vragen. Op basis van die verkenning kan het college 
vervolgens na de zomer een definitief besluit nemen. 
 
Nadere verkenning nodig naar financiële gevolgen voor deelnemende organisaties 
Een belangrijk punt dat volgens de onderzoekers objectief in beeld zou dienen te worden gebracht, 
voordat de gemeente een definitieve keuze maakt tussen voorzetting van het huidige model versus 
de overstap naar een aparte juridische entiteit voor de sociale teams is: “Hoe groot zijn de financiële 
gevolgen voor de deelnemende organisaties als besloten zou worden tot een nieuwe juridische 
entiteit waar alle huidige medewerkers van de sociale teams in dienst zouden komen en wat zijn de 
effecten van deze financiële gevolgen? 
 
Overige onderwerpen om mee te nemen in deze verkenning 
In een dergelijke verkenning zouden, samen met de partnerorganisaties, ook de volgende 
onderwerpen vast kunnen worden verkend: 

 Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties voor een aparte juridische entiteit: 
coöperatie, stichting of commanditaire vennootschap? Een eerste aanzet voor de verschillen 
tussen coöperatie en stichting is door de onderzoekers gedaan op basis van literatuur (zie 
bijlage 3). Verder staat in bijlage 6 een verwijzing naar voorbeeldinformatie uit andere 
gemeenten. 

 Juridisch advies of er bij het onderbrengen van de sociale teams in een aparte juridische 
entiteit inderdaad sprake is van “overgang van onderneming”. 

 Hoe wil de gemeente omgaan met de positie van de organisaties in de nieuwe entiteit: in 
diensttreding of detachering?  

 Aandachtspunt is hoe de gewaardeerde specialistische inbreng vanuit de diverse 
partnerorganisaties geborgd kan blijven in dit nieuwe model.  

 Tot slot is een aandachtspunt hoe voorkomen kan worden dat de nieuwe juridische entiteit BTW-plichtig wordt aan de gemeente. De gemeente Zwolle heeft dit punt laten uitzoeken en aangegeven dat de Belastingdienst bekijkt of er sprake is van inkoop (BTW-plichtig) of van subsidiering (niet BTW-plichtig). Zodra er een prestatieafspraak ligt waarbij ook afgerekend gaat worden op prestaties, kan de Belastingdienst dit zien als inkoop en daarmee als BTW- plichtig. Vroegtijdig overleg met de Belastingdienst op dit punt is wenselijk.  
9.2 Optie: Principe-besluit voortzetting huidig model van samenwerking 
Mocht de voorkeur van de gemeente uitgaan naar voorzetting van het huidige model van 
samenwerking dan moet, samen met de partnerorganisaties, besloten worden welke aanpassingen 
in de projectstructuur en de uitvoering hiervan nodig zijn om dit model beter te laten functioneren.  
Daarbij zijn de volgende verbeterpunten uit dit onderzoek naar voren gekomen: 
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 Het eerste punt betreft de doorontwikkeling van de opdrachtomschrijving van de sociale 
teams en het opzetten van een bijbehorend monitoringsysteem.  

 Een belangrijk verbeterpunt betreft het beter concretiseren en vastleggen van de 
rolverdeling tussen bestuurlijk overleg en de projectgroep en het maken van praktische 
afspraken over de inhoudelijke afstemming tussen de projectgroep en het bestuurlijk 
overleg. 

 Een punt waarover op korte termijn duidelijkheid moet komen, heeft betrekking op de 
manier waarop de medewerkers van de sociale teams gaan worden beoordeeld en onder 
welke voorwaarden er sprake kan zijn van beëindiging van de taakopdracht van een 
medewerker, zoals genoemd in het convenant. 

 Nadere afspraken zijn nodig over welke partnerorganisatie welke PIOFACH-taken11 levert 
voor de sociale teams en hoe dit financieel wordt verrekend. Nu worden veel van deze taken 
nog bij elke organisatie ingekocht.  

 Tot slot is het bij voortzetting van het huidige model wenselijk om te checken bij de 
Belastingdienst of er inderdaad, zoals de onderzoekers vermoeden, sprake is van vrijstelling 
van omzetbelasting bij de huidige vorm van ter beschikking van personeel vanuit de 
partnerorganisaties aan de sociale wijkteams.   

 
  

                                                           
11 PIOFACH  is de afkorting voor 'Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting', een verzamelterm voor activiteiten die een organisatie moet verrichten die niet het primaire proces zijn. 
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Bijlage 1: Transformatieopgave sociale teams 
 
Visie op inhoud 
Verbinden en vertrouwen zijn de sleutelbegrippen de komende jaren voor de doorontwikkeling van 
de sociale teams. De sociale teams zijn de handen, oren en ogen van de wijk. De samenstelling van 
een sociaal team wordt gebaseerd op het wijkprofiel. Uitgangspunt voor de sociale teams is het 
stimuleren van de kracht en mogelijkheden van bewoners en hun omgeving en het optimaal inzetten 
daarvan. De professionals krijgen het vertrouwen, voldoende houvast en de ruimte om samen met 
de bewoner richting te geven aan de ondersteuning, waarbij de professional vanuit zijn 
(generalistische) deskundigheid een afweging maakt over de inzet van middelen en zich daar 
medeverantwoordelijk voor voelt. De sociale teams zijn professioneel onafhankelijk, denken 
cliëntgericht door de (echte) vraag van de bewoner te signaleren en daar creatieve oplossingen voor 
te vinden. Door het vroegtijdig signaleren (preventie), het beter benutten en creëren van collectieve 
voorzieningen alsmede informele zorg en het vormen van netwerken worden problemen veel meer 
bij de wortel en minder verkokerd aangepakt en daardoor sneller opgelost dan wel voorkomen. 
(preventie) De benodigde competenties van medewerkers in de sociale teams zijn aanwezig en 
uitwisselbaar. De wijkverpleegkundige maakt onderdeel uit van het sociale team. De generalistische 
medewerkers (met T-profiel) van de sociale teams bieden vanuit de nabijheid van bewoners 
ondersteuning, beginnend vanuit de vraag van een bewoner. De sociale teams richten zich zowel op 
bewoners met een (lichte) problematiek op één of meerdere leefgebieden en die moeite hebben 
met zelfredzaamheid  als op bewoners met een dermate gecompliceerde problematiek die zichzelf 
zonder gespecialiseerde zorg of ondersteuning niet kunnen redden. Voor de burgers zitten er geen 
schotten tussen werk, inkomen, onderwijs, zorg of opvoeden. Als we vragen van bewoners effectief 
willen benaderen dan moeten we hun vragen in samenhang bekijken. In lijn met het 
Bestuursakkoord 2014-2018 sturen we op integraal beleid en uitvoering. Voor individuen of gezinnen 
die ondersteuning nodig hebben wordt één plan gemaakt en is er één aanspreekpunt die de regie 
voert. Daartoe werken we de komende jaren toe naar sociale teams die integraal werken en zich 
richten op alle sociale leefgebieden van de bewoner. De sociale teams gaan hiertoe op zoek naar een 
werkwijze waarbij de toegangen die er zijn via de gezinscoaches en Deventer Werktalent naar buiten 
toe voor de bewoners herkenbaar zijn en aansluiten bij de leefwereld van de bewoners. Daarnaast 
zoeken de sociale teams verbinding met aanverwante ketenpartners zoals WijDeventer, de 
huisartsen en justitie.  Professionals uit de sociale teams schakelen aanvullend op hun eigen steun 
alleen nog maar díe specialistische collega’s in die écht nodig zijn om heel specifieke problemen op te 
lossen. Mensen die professionele zorg, hulp of ondersteuning krijgen, hebben keuzemogelijkheden. 
Er is daarbij ruimte voor innovatieve en kleine aanbieders. 
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Visie op organisatie 
De organisatievorm is geen doel op zich, maar een middel om het gewenste resultaat te bereiken. 
We kiezen voor een organisatievorm die goed bij de Deventer samenleving past, lokaal verankerd is 
en volgens het collectief van kernpartners van de Sociale Teams het meest effectief of efficiënt is. 
We streven naar kwaliteit in de frontlinie. De medewerkers van de sociale teams beschikken over de 
gevraagde competenties om hun taken uit te kunnen voeren. De sociale teams functioneren als 
eenheden. Er ontstaat ruimte voor de professional, voor wat betreft toegang tot voorzieningen, 
alsook de organisatie van de aanpak en uitvoering. We willen af van bureaucratie, procedure- en 
regeldruk en een gedetailleerde verantwoordingscyclus. We handelen naar de geest van de wet. We 
werken samen toe naar resultaten, naar maatschappelijke effecten. We regelen niet alles van te 
voren dicht, maar sturen in een dynamisch proces op het resultaat. Daartoe is het gewenst dat de 
sociale teams doorgroeien naar zelfstandig werkende teams met een eigen budget. De rol van 
opdrachtgever en moederorganisaties focust zich dan op professionele sturing op resultaat.  
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Bijlage 2: Informatie over “overgang van onderneming” 
 Gebruikte bronnen: 

 Rechtsvormen sociale teams: overwegingen en keuzes. VNG, maart 2015. 
 Vorming AMHK’s en toegang jeugdhulp. Organisatievormen en arbeidsrechtelijke consequenties. VNG, april 2014. 

 Wanneer is er sprake van overgang van onderneming? Bij het in dienst nemen van medewerkers vanuit bijvoorbeeld een (voormalig) aanbieder, of van een andere partij die dezelfde of soortgelijke werkzaamheden eerder uitvoerde, kan een “overgang van onderneming” aan de orde zijn. Er is sprake van een overgang van onderneming als een economische eenheid overgaat, die haar identiteit behoudt. Voor overgang van onderneming hoeven niet alle taken van een organisatie over te gaan naar een nieuwe organisatie. Ook een onderdeel van een onderneming kan worden aangemerkt als economische eenheid. Er zal sprake zijn van behoud van identiteit als – qua aantal en deskundigheid – een wezenlijk deel van het personeel dat zich bezig houdt met de taken die bij een andere organisatie worden ondergebracht overgaat naar deze organisatie en de functionele band die voor de overgang tussen deze werknemers bestond ook na de overgang behouden blijft. Wat een wezenlijk deel van het personeel is, kan niet met een percentage worden aangegeven. Als meer dan de helft van het personeel overgaat, zal in ieder geval al snel sprake zijn van een overgang van onderneming. Er kan echter ook sprake zijn van een overgang van onderneming als minder dan de helft van het personeel in dienst treedt bij de organisatie die de taken gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld als een aantal werknemers met heel veel kennis overgaat. Voor beantwoording van de vraag of sprake is van een overgang van onderneming is van belang om te kijken of de functionele band die tussen de werknemers die zijn overgegaan naar de nieuwe organisatie bestond voor de overgang, nog steeds bestaat na de overgang. De handhaving van een dergelijke functionele band biedt de nieuwe organisatie de mogelijkheid om dezelfde of soortgelijke economische activiteit voort te zetten. In dat geval is sprake van behoud van identiteit. Als de organisatie die de taken gaat uitvoeren gebruik wil maken van de kennis van (een aantal van) de werknemers en hen ook in de nieuwe organisatie in een vergelijkbaar verband wil inschakelen, dan zal sprake zijn van een overgang van onderneming.  Wat zijn de gevolgen van een “overgang van onderneming”? Als overgang van onderneming wordt vastgesteld betekent dit dat de medewerkers van rechtswege (automatisch) in dienst treden bij de nieuwe partij. Wanneer overgang van onderneming aan de orde is , dan is de overnemende partij namelijk verplicht alle lopende arbeidsovereenkomsten over te nemen. Men kan dus niet eisen dat medewerkers opnieuw solliciteren. Wel zal bepaald moeten worden welke werknemers ‘behoren’ tot het over te dragen onderdeel van de onderneming.  Bij een overgang van onderneming blijven de oude arbeidsvoorwaarden gelden en de eigen cao blijft in beginsel van toepassing. Medewerkers die in dienst zijn als ambtenaar gaan echter niet automatisch mee over. De regels van overgang van onderneming gelden namelijk niet voor ambtenaren.  Bij een overgang van onderneming moet bekeken worden wat de mogelijkheden van een harmonisatie (op termijn) zijn, en welke arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers zullen gaan gelden. Dit laatste geldt uiteraard ook als er geen overgang van onderneming is. Daarbij moet aandacht zijn voor toepasselijke cao’s, of dat een eigen arbeidsvoorwaardenregeling of rechtspositieregeling (in het geval het een openbare dienst betreft) moet worden opgesteld. Ook kan aansluiting bij een bestaande cao worden gezocht  
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Toepasselijke arbeidsvoorwaarden na een overgang van onderneming Hoofdregel bij een overgang van onderneming is dat de werknemers die overgaan hun arbeidsvoorwaarden behouden. De arbeidsovereenkomst gaat dus ongewijzigd over naar de organisatie die de taken gaat uitvoeren. De werknemer behoudt de rechten en plichten die uit die overeenkomst voortvloeien. Voor arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in een cao of pensioenovereenkomst geldt ook als hoofdregel dat deze behouden blijven, maar daarop geldt een aantal uitzonderingen. Na een overgang blijft in beginsel de cao die vóór de overgang op de werknemer van toepassing was, voor de werknemer gelden. Ook nadat de looptijd van de betreffende cao is geëindigd, blijven de uit die cao verworven rechten van toepassing (dit wordt ook wel ‘nawerking’ genoemd). Dit wordt pas anders op het moment dat: • (i) een standaard-cao12 (en dus niet een minimum-cao) bij de overnemende/nieuwe organisatie algemeen verbindend wordt verklaard; • (ii) nieuwe afspraken worden gemaakt met de werknemer; of • (iii) de nieuwe werknemer lid wordt van een cao-sluitende vakbond bij de overnemende organisatie. De onder ad (i) genoemde situatie geldt zolang de algemeen verbindend verklaring zelf duurt; daarna geldt weer het pakket arbeidsvoorwaarden conform de cao van de organisatie die de taken heeft overgedragen.  Voor pensioen geldt ook als hoofdregel dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een pensioenovereenkomst bij overgang van onderneming overgaan op de overnemende organisatie.   
   

                                                           
12 Een standaard-cao is een cao waarbij aanvullende arbeidsvoorwaarden niet zijn toegestaan. Dat betekent dat partijen 
(op instellingsniveau) nooit iets mogen afspreken over zaken die al in de cao geregeld zijn. Die partijen kunnen bestaan uit werkgever en werknemer, de werknemersorganisaties zoals LAD of de OR (ondernemingsraad). Bij een minimum-cao geldt dat de cao de ondergrens is van wat de werkgever mag bieden. Hij mag afwijken van de cao op voorwaarde dat dit ten gunste is van de werknemer. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld een hoger salaris krijgen dan in de salarisschalen van de cao staat.  
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Bijlage 3: Belangrijkste kenmerken en voor- en nadelen van stichting 
versus coöperatie 
 
Gebruikte bron: Rechtsvormen sociale teams: overwegingen en keuzes, VNG, maart 2015 
1. Stichting  Kenmerken van een stichting: • sociaal/ideëel doel. Dit wordt vastgelegd in de statuten; • geen leden of aandeelhouders; • geen winstoogmerk; er mag winst worden gemaakt, maar dit moet weer ten goede komen aan het doel van de stichting; • oprichting bij notariële akte; • voor het aanvragen van subsidies is de stichtingsvorm vaak een vereiste; • opstellen jaarrekening als sprake is van een onderneming en een bepaalde netto omzet.  Voordelen: • oprichting van een stichting is relatief eenvoudig en gaat niet gepaard met hoge kosten; • geen leden of aandeelhouders; invloed van buitenaf daardoor beperkter (hetgeen uiteraard ook een nadeel kan zijn, maar meer invloed kan wel worden geregeld); • bestuurders stichting niet aansprakelijk, tenzij sprake is van wanbeleid; • onafhankelijke bestuurders. Daarnaast kan een raad van toezicht worden ingesteld die een controlerende en adviserende rol ten aanzien van het bestuur heeft; • flexibel en slagvaardig, onafhankelijk optreden en relatief weinig bestuurlijke druk; • relatief eenvoudig om indien gewenst andere marktpartijen bij de sociale wijkteams te betrekken; • het personeel kan op basis van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht werkzaam zijn.  Nadelen: • democratische legitimiteit is niet automatisch gegeven. Het waarborgen hiervan moet goed worden vastgelegd in de statuten; • een stichting kent geen leden. De vertegenwoordiging en invloed van de gemeente moet daarom op voorhand goed worden vastgelegd in de statuten en nader worden gewaarborgd door bijvoorbeeld het instellen van een raad van toezicht; • mogelijk belastingplicht (vennootschapsbelasting; BTW-plicht). Van tevoren op dit punt fiscaal advies inwinnen ten aanzien van de (on-)mogelijkheden. Vrijstellingsregelingen voor BTW-plicht onderzoeken. Wellicht een ANBIstatus: een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status biedt belastingvoordelen voor de instelling zelf, en voor haar vrijwilligers en donateurs.    2. Coöperatie  Kenmerken van een coöperatie • doel: voorzien in bepaalde (stoffelijke) behoeften om daarmee voordelen (waaronder efficiencyvoordelen) voor de leden te behalen; • uniformiteit van belangen; • gaat overeenkomsten aan met en voor de leden; • oprichten met minimaal één partner; • hoogste zeggenschap ligt bij algemene ledenvergadering die het bestuur benoemt; • bestuur bestaat uit leden; niet-leden benoembaar als dit statutair is bepaald; • er kan een raad van commissarissen worden benoemd; 
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• ieder lid heeft in beginsel één stem (tenzij statutair anders is bepaald); • oprichten bij notariële akte; • coöperatie mag winst onder de leden verdelen; • werknemers kunnen in dienst treden als leden-werknemers (werknemerscoöperatie); werknemers niet-leden onder bepaalde criteria, waaronder dat zij dienstig zijn aan het door de coöperatie nagestreefde doel (en niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden van ondergeschikte betekenis zijn) ; • coöperatie is als rechtspersoon aansprakelijk. Bij ontbinding zijn de leden aansprakelijk (wettelijke aansprakelijkheid (WA), in beginsel voor gelijke delen – er kan een andere verdeelsleutel in de statuten worden afgesproken), tenzij een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA) of met uitsluiting van aansprakelijkheid (UA) is opgericht; • diverse administratieve verplichtingen, zoals opmaken en deponeren van jaarstukken.  Voordelen • oprichting coöperatie is relatief eenvoudig en gaat niet gepaard met hoge kosten; • mogelijkheid onafhankelijke bestuurders; • mogelijkheid instellen onafhankelijke raad van toezicht; • flexibel en slagvaardig, onafhankelijk optreden en relatief weinig bestuurlijke druk; • relatief eenvoudig om andere marktpartijen bij de sociale wijkteams te betrekken; • het personeel kan op basis van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht werkzaam zijn.  Nadelen: • democratische legitimiteit niet gegeven. Het waarborgen hiervan moet goed worden vastgelegd in de statuten, hoe wordt de aansturing vanuit de gemeente geborgd; • uniformiteit van belangen is niet altijd een gegeven; verschillende marktpartijen kunnen tegenstrijdige belangen hebben; • belastingplicht; 
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Bijlage 4: Voorbeeld organisatie van ondersteunende taken in 
Eindhoven 
 
Voorbeeld: Stichting WIJeindhoven 

 WIJeindhoven voert zelf de HR taken uit.  
 De eigen financiële administratie (loonadministratie bijvoorbeeld) doet de stichting zelf.  
 De stichting doet de communicatie zelf. Wanneer het nodig is, vindt hierover afstemming plaats met de gemeente.  
 WIJeindhoven koopt de ICT-ondersteuning in bij de gemeente.  
 De gemeente geeft de beschikkingen aan burgers af en de financiële administratie op dit vlak ligt bij de gemeente (facturen, contracten aanbieders etc).  

De stichting wordt gefinancierd middels een gemeentelijke subsidie. In deze subsidie zit een budget 
om bovengenoemde taken zelf in te vullen. Er is gekozen de stichting zoveel mogelijk op eigen benen 
te laten staan en deze zo los mogelijk van de gemeente te positioneren. Daarop zijn een aantal 
uitzonderingen, bijvoorbeeld voor wat betreft het ICT systeem dat de wijkteams worden geacht te 
gebruiken. Ook benadrukt de gemeente dat de stichting een uitvoeringsorganisatie is waarvoor geen 
nieuwe beleidsafdeling nodig is. De stichting kan gebruik maken van de expertise die er op dit vlak bij 
de gemeente is. 
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Bijlage 5: Regelgeving omzetbelasting, relevant voor sociale wijkteams 
 
Bron: Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten. Besluit van 14 maart 2007, nr. CPP2007/347M, Stcrt. nr. 57  Dit besluit van de Belastingdienst betreft de toepassing van de wet ten aanzien van het ter beschikking stellen van personeel. Deze dienst is in beginsel onderworpen aan de heffing van omzetbelasting. In een aantal situaties mag de heffing van omzetbelasting echter achterwege blijven. Die situaties waarin vrijstelling aan de orde is, komen in dit besluit van de Belastingdienst aan de orde.   Definitie van “ter beschikking stellen van personeel” Onder het ter beschikking stellen van personeel, dat onder verschillende aanduidingen plaatsvindt (o.a. detacheren, uitlenen, ter beschikking stellen), wordt in het kader van dit besluit verstaan: De situatie waarin een werkgever een werknemer ter beschikking stelt van een ander, waarbij die werknemer onder toezicht of leiding van die ander arbeid verricht.   Vrijstelling omzetbelasting bij ter beschikking stellen van personeel in de gezondheidssector Het ter beschikking stellen van personeel in de gezondheidssector kan onder de volgende voorwaarden buiten de heffing van omzetbelasting blijven.  De terbeschikkingstelling moet structureel van karakter zijn. Dit moet blijken uit de arbeidsovereenkomst, die de werknemer met de formele werkgever sluit. Deze moet in beginsel voor onbepaalde tijd zijn gesloten. Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, moet uit de feiten en omstandigheden kunnen worden afgeleid, dat de intentie van zowel de werkgever als de werknemer er op is gericht de overeenkomst voor bepaalde tijd om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd zodra de overeenkomst voor bepaalde tijd afloopt.  De instelling(en) waar een werknemer daadwerkelijk zijn werkzaamheden zal gaan uitvoeren, moet inhoudelijk betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure van die werknemer. Deze voorwaarde geldt niet voor de gevallen waarin een werknemer, nadat deze eerst enige tijd alleen ten behoeve van de formele werkgever werkzaam is geweest, voor een deel dan wel de volledig beschikbare werktijd structureel aan een andere instelling ter beschikking wordt gesteld.   De werknemer moet zijn werkzaamheden in beginsel bij één, in de arbeidsovereenkomst c.a. te noemen instelling verrichten. Ook als een werknemer bij meer dan één instelling werkzaam is, kan heffing van omzetbelasting achterwege blijven, als de werknemer structureel bij die andere, in de arbeidsovereenkomst c.a. te noemen instellingen werkzaam is. Als een werknemer echter steeds voor een relatief korte periode bij verschillende instellingen zijn werkzaamheden uitvoert, kan heffing van omzetbelasting niet achterwege blijven ter zake van het ter beschikking stellen van die werknemer.   De vergoeding voor het ter beschikking stellen van het personeel moet beperkt blijven tot de brutoloonkosten van de betrokken werknemer(s). Het berekenen van een redelijke vergoeding voor de werkzaamheden die zijn verbonden aan het optreden als formeel werkgever, vormt geen belemmering om de heffing van omzetbelasting achterwege te laten. Met het ter beschikking stellen van personeel als geheel mag echter geen winst worden beoogd of gemaakt. Een incidenteel exploitatieoverschot leidt overigens niet direct tot heffing van omzetbelasting.   Bij beëindiging van de relatie tussen degene die het personeel ter beschikking stelt (de uitlener) en degene bij wie dat personeel daadwerkelijk werkzaamheden verricht (de inlener), moet de inlener 
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verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van de beëindiging van die relatie voor de bestaande arbeidsovereenkomst(en) tussen de uitlener en de tot de datum van beëindiging van de relatie bij de inlener werkzame personen. De hier bedoelde verantwoordelijkheid moet betrekking hebben op de financiële gevolgen van de beëindiging van de bedoelde relatie en ook op het door de inlener, binnen de voor hem bestaande mogelijkheden, medewerking verlenen aan het zoeken naar een nieuwe werkkring voor de betrokken werknemer.  Het personeel moet ter beschikking worden gesteld door en aan een ondernemer die zich met betrekking tot zijn primaire activiteiten kan beroepen op de vrijstelling van omzetbelasting zoals aangegeven in artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting.   Op de betrokken werknemer moet een CAO dan wel een generieke rechtspositieregeling van toepassing zijn, die geldt voor instelling(en)/ondernemer(s) die een beroep kunnen doen op de vrijstelling van omzetbelasting zoals aangegeven in artikel 11 van de Wet op de omzetbelasting.    
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Bijlage 6:  Voorbeelden rechtsvormen sociale wijkteams andere 
gemeenten 
 Op internet zijn de onderzoekers op zoek gegaan naar informatie van gemeenten die bewust gekozen hebben voor een bepaalde rechtsvorm of die een wijziging hebben doorgevoerd in hun rechtsvorm. Daar zijn een aantal voorbeelden uit naar voren gekomen. Deze staan hieronder op een rij met een link naar de achterliggende informatie.   

Gemeente Rechtsvorm Informatie op internet 
Amersfoort Stichting http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=50435 
Nieuwegein Stichting http://ris.nieuwegein.nl/401/Raadsstukken/1/2014-307%20Raadsvoorstel%20en%20besluit%20inzake%20Oprichting%20St.%20Sociale%20wijkteams%20dd%2026-08-14.pdf 
Borger-Odoorn Stichting Zoek op internet naar: “De juridische entiteit voor het Sociaal Domein vanaf 1 januari 2015 Augustus” 
Leeuwarden Coöperatie http://www.amaryllisleeuwarden.nl/wp-content/uploads/2012/07/2014-05-10-Businessplan-Cooperatie-Amaryllis-extern.pdf 
Westland Van Stichting naar BV http://m.westlanders.nu/politiek/collegevragen-over-omzetten-sociaal-kernteam-in-bv-17543/ 

       


