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Movisie Kennis en aanpak van sociale vraagstukken 

 

Movisie is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en 

oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale 

zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit 

en vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale zorg, huiselijk en seksueel geweld en 

gebiedsgericht werken. 

  

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door 

maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven 

te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 

vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de 

samenleving zo goed mogelijk doen. 

 

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl. 
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1 Waarom deze inventarisatie? 

In steeds meer gemeenten in Nederland zijn sociale wijkteams van start gegaan, deels in de vorm van 

pilots. De behoefte aan kennis naar het functioneren van sociale wijkteams en de mogelijke resultaten 

zijn groot. Dit rapport bevat een overzicht van gepubliceerde evaluatiestudies over sociale wijkteams. 

Het gaat zowel om proces- als om effectevaluaties. Het begrip sociaal wijkteam is breed opgevat. In 

de praktijk zijn tal van vormen aan te treffen. Gemeenten en uitvoerders zijn nog volop aan het zoeken 

welke opzet en aanpak in hun gemeente het beste werkt. We zijn bij het selecteren van de 

onderzoeken uitgegaan van de zienswijze van de opdrachtgevers of uitvoerders van het onderzoek: 

als de werkwijze door de betrokkenen zelf gezien wordt als (een variant op) een sociaal wijkteam dan 

is het onderzoek meegenomen in de inventarisatie. De selectie is aangevuld met een aantal 

onderzoeken waarin een werkwijze of aanpak die door sociale wijkteams kan worden ingezet is 

geëvalueerd 

 

Het doel van de inventarisatie is zicht te krijgen op wat er tot nu toe aan evaluatie-onderzoeken is 

gedaan, met behulp van welke onderzoeksaanpak en wat dit aan (type) resultaten heeft opgeleverd. 

Het is een eerste inventarisatie op basis van een websearch op de volgende termen: wijkteams, 

buurtteams, frontlijnteams, sociale teams, multidisciplinaire teams, integrale teams. Verder zijn 

bestaande contacten bevraagd en is een oproep gedaan aan de Wmo-werkplaatsen om de hun 

bekende onderzoeken door te geven. Eind november 2013 is de inventarisatie afgesloten, maar 

nagekomen onderzoek is nog wel in het overzicht verwerkt. Movisie gaat door met het inventariseren 

en beschrijven van onderzoeken en zal het overzicht in 2014 verder uitbouwen. Het uiteindelijke doel 

is drieledig: inzicht krijgen in het functioneren van wijkteams, inzicht krijgen in de opbrengsten van de 

verschillende evaluatiemethoden en de onderzoeksresultaten toegankelijk maken voor het werkveld. 

 

In de beschrijving staan de gegevens van het onderzoeksrapport, een samenvatting van de inhoud en 

een korte beschrijving van de onderzoekaanpak. Daar waar mogelijk is een link naar de betreffende 

onderzoeksrapporten toegevoegd. 

 

Kent u evaluatie-onderzoeken naar sociale wijkteams die ontbreken in deze inventarisatie of bent u 

zelf bezig met onderzoek? Meld of stuur dit ons via info@movisie.nl ter attentie van Els Kok. 
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2 Almere 

Oude Avenhuis, I. en Oomen, I. en Dam, N., ‘Als mens naast mens’. Leerervaringen van de 

geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak op het grensvlak van AWBZ en Wmo. Rapportage van de 

Almere Businesscase. Bureau HHM, 2011 

 

Samenvatting 

De Almere Businesscase (ABC)  heeft duidelijk gemaakt dat een andere, geïntegreerde benadering 

op het grensvlak van welzijn en zorg, de invloed van de eigen kracht, het persoonlijk netwerk en de 

sociale omgeving van cliënten kan vergroten. En dat dit kan leiden tot betere participatie en grotere 

tevredenheid. Ook is gebleken dat de bestaande producten, schotten en domeinen belemmerend 

werken bij het volhouden van die andere benadering. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

Onderzoeksobject  

 

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Heeft de aanpak om meer uit te gaan van de eigen kracht en versterken 

sociaal netwerk van de ondersteuningsvrager geleid tot een betere 

participatie van de kwetsbare burgers 

Deelnemers (kwetsbare burgers, N=46) die beroep deden op zorg en 

ondersteuning en verzekerd waren bij Agis en de bij de planning en 

uitvoering van de nieuwe aanpak betrokken professionals. 

2009-2010 

Monitoronderzoek (met het karakter van een participerend 

evaluatieonderzoek) vanuit een begeleidingsgroep en uitgevoerd door 

bureau hhm.  Van de deelnemers is door de casemanagers op twee 

momenten informatie verzameld met het instrumentarium van de 

onderzoekers. Bij de afronding is met zeven deelnemers een gesprek 

gevoerd om persoonlijke ervaringen op te tekenen. De onderzoekers 

hebben periodiek de bijeenkomsten van het integraal netwerk 

bijgewoond en gesproken met betrokken professionals. Ook is er 

gesproken met de managers van de professionals. De leerervaringen 

van professionals en organisaties stonden daarbij centraal (kwalitatieve 

benadering). 

Bureau HHM, onderzoek en advies 

Afgesloten 

 

Onderzoeksrapport downloaden (49p) 

 

Trefwoorden: integrale teams, sociale wijkteams, effectmeting 

 
  

http://www.hhm.nl/download/IA111512%20Eindrapportage_Almere_Businesscase.pdf
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3 Amsterdam 

Lubbe, M. en V. Larsen, MKBA MPG Aanpak Amsterdam. LPBL, 2012 

 

De Gemeente Amsterdam heeft een specifieke aanpak ontwikkeld voor de groep 

multiprobleemgezinnen (MPG). Om na te gaan wat de belangrijkste effecten of resultaten na twee jaar 

zijn, heeft de gemeente een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) laten uitvoeren. Uit de 

MKBA blijkt dat de MPG-aanpak een positief maatschappelijk saldo heeft van rond de 0,8 mil-joen 

euro met een PM-post voor de voorkomen kosten van politie en justitie. De maatschappelijke winst is 

ongeveer 15 procent. Wanneer de immateriële effecten - vermindering overlast en onveilig-heid en 

een toename van de kwaliteit van leven van de huishoudens - niet in het saldo worden mee-genomen, 

zijn de kosten nagenoeg gelijk aan de (financiële) baten. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

Onderzoeksobject  

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Wat zijn de belangrijkste effecten of resultaten van de 

multiprobleemgezinnen (MPG) aanpak, hoe staan deze t.o.v. de extra 

inspanningen, wat zijn daarbij de voorwaarden voor succes en in 

hoeverre is verduurzaming wenselijk of noodzakelijk? 

MPG aanpak Amsterdam 

2010-2011 

Indicatieve MKBA op basis van een monitor aangevuld met 

dossieronderzoek. N=339 gezinnen 

LPBL 

Afgesloten 

 

Aanvullende informatie 

De uitkomsten van de monitors zijn vastgelegd in Van Montfoort, Rapportage MPG Monitor Stadsregio 

Amsterdam , eerste (2010) en tweede afname (2011) 

De uitkomsten van de dossieranalyse is vastgelegd in Dossieranalyse MPG-aanpak Gemeente 

Amsterdam, L. van Tamelen BMC 

De MPG-aanpak is gericht op het in beeld krijgen van gezinnen met veel problemen vóórdat de 

situatie ernstig escaleert, in de vorm van uithuisplaatsing en/of huisuitzetting. De aanpak werkt vanuit 

het één-gezin-één-plan principe en probeert te voorkomen dat meerdere hulpverleners 

ongecoördineerd in een gezin werken. Het doel is o.a. om de leefomgeving van kinderen veiliger te 

maken en de overlast voor de omgeving te verminderen. Hiervoor is een regie-aanpak ontwikkeld, met 

een gemeentelijk projectteam, gezinscoördinatoren per stadsdeel en gezinsmanagers. 

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, kosten-batenanalyse, multiprobleemgezinnen 

 
  

http://gemeentenvandetoekomst.nl/infodragers/MKBA-MPG-Aanpak-Amsterdam-101504/lpbl-mkba-mpg-definitief-juni-2012.pdf
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4 Eindhoven 

Lubbe, M. en V. Larsen, Indicatieve MKBA WijEindhoven. LPBL, 2013 

 

Samenvatting 

Eindhoven werkt aan een systeeminnovatie van het sociale domein, WIJeindhoven. De 

uitgangspunten, vastgelegd in de publicatie ‘Eindhoven de sociaalste’, zijn: één huishouden, één plan, 

één contactpersoon; de contactpersoon is een generalist; stimuleren van eigen kracht van mensen en 

van de sociale omgeving. De gemeente wil weten wat de kosten en baten zijn van de nieuwe 

werkwijze en wat de gevolgen zijn voor de gemeentebegroting en heeft een maatschappelijke kosten 

baten analyse (MKBA) uit laten voeren.  De MKBA geeft de volgende inzichten: Welke positieve en 

negatieve effecten zijn er? Daarbij gaat het om zaken als kans op de arbeidsmarkt, maar ook om 

bijvoorbeeld schooluitval, voorkomen escalaties et cetera.  Hoe verhouden de kosten (voor alle 

betrokken partners) zich tot de baten? Welke risico’s en onzekerheden zijn er? Wie profiteert en wie 

betaalt? 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

Onderzoeksobject  

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Wat zijn de kosten en baten van de nieuwe werkwijze Wij Eindhoven en 

wat zijn de gevolgen voor de gemeentebegroting? 

Twee pilotgebieden (Tongelre en Gestel Midden). 

Sep 2012-[sep] 2013 

Doelgroepenanalyse.  Deze geeft antwoord op de vraag welke 

zorgbehoefte verschillende type huishoudens in Eindhoven hebben; 

Opstellen van een model voor de MKBA op basis van een 

EffectenArena; 

Opstellen indicatieve MKBA op basis van gegevens verzameld over de 

implementatie van de aanpak. Op basis van de ervaringen in de eerste 

maanden van het team, ervaringen elders en literatuuronderzoek zijn 

onderbouwde aannames gedaan over de potentiële effectiviteit. 

LPBL 

Afgesloten 
 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, kosten-batenanalyse 
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5 Enschede 

Klok, P.J., B. Denters en M. Oude Vrielink, Wijkcoaches in Velve‐Lindenhof: Overkoepelende 

Eindrapportage. Universiteit Twente, 2012 

 

Samenvatting 

Een systematische wetenschappelijke evaluatie van het experiment wijkcoaches in de Velve‐

Lindenhof. Deze wijkcoaches fungeren als “sociale huisarts in de eerste lijn”. De wijkcoaches bieden 

bewoners als centrale hulpverlener concrete, directe en nabije ondersteuning bij het aanpakken van 

problemen en het pakken van kansen voor sociaal herstel en participatie. Daarbij vormen de eigen 

ambities en competenties van bewoners het vertrekpunt; Uit de evaluatie blijkt dat een belangrijk deel 

van de beoogde resultaten van de wijkcoaches is gerealiseerd. Op de meeste probleemgebieden zijn 

duidelijke resultaten geboekt. Alleen op de gebieden van gezondheid en veiligheid zijn slechts weinig 

concrete resultaten aanwijsbaar. 

 

Deze samenvattende evaluatie is gebaseerd op 5 deelonderzoeken: Tussenrapportage Evaluatie 

Wijkcoaches (maart 2011), De wijkcoach in Velve‐Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners 

(juni 2012), De wijkcoach in Velve‐Lindenhof gezien door de ogen van betrokken organisaties en de 

wijkcoaches zelf (juni 2012), Sociale stijging in Velve‐Lindenhof, Effecten van het werk van de 

wijkcoaches (juni, 2012), De wijkcoach in de ogen van wijkbewoners en effecten van de wijkaanpak 

Velve‐Lindenhof op de leefsituatie van wijkbewoners (juni, 2012). 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

Onderzoeksobject  

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

Onderzoeksinstelling 

Status 

 

Deelrapport 1 

Centrale vraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

In welke mate is het gelukt om de beoogde werkwijze van de 

wijkcoaches in de praktijk te realiseren? 

In welke mate is het gelukt om de beoogde resultaten van deze 

werkwijze te realiseren?. 

Inzet wijkcoaches in wijk Velve Lindenhof (Enschede) 

2009-2012 

Zie onder 

Universiteit Twente 

Afgesloten 

 

Tussenrapportage Evaluatie Wijkcoaches (maart 2011) 

1. In hoeverre zijn de wijkcoaches op basis van hun competenties, hun 

bevoegdheden en de hen ter beschikking staande middelen in staat om 

inhoud te geven aan de hen in het experiment toebedachte rol? 

2. Hoe komen in de samenwerking tussen wijkcoach en 

partnerorganisaties plannen van aanpak van cliënten tot stand en 

worden deze plannen geïmplementeerd? 

3. Hoe kan de probleemaanpak in het kader van het project worden 

getypeerd en wat zijn de verwachtingen van de diverse betrokkenen 

van het succes van de gekozen aanpak? 

Schriftelijk vragenlijst onder de wijkcoaches, de projectleider en 97 

medewerkers (professionals en leidinggevenden) van (potentiële) 

partners van de wijkcoaches (2010). Groepsinterview met de 

wijkcoaches en twee groepsinterviews met medewerkers van tien 

verschillende organisaties waar de coaches meer of minder structureel 

mee samen werken. 

http://www.utwente.nl/mb/pa/research/completedprojects/wijkcoaches/Tussenrapportage%20evaluatie%20wijkcoaches%20Velve-Lindenhof.pdf
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Deelrapport 2 

 

Centrale vraag 

 

 

 

 

 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

Deelrapport 3 

 

Centrale vraag 

 

 

Aanpak onderzoek 

 

 

Deelrapport 4 

 

Centrale vraag 

 

 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

Deelrapport 5 

 

 

Centrale vraag 

 

 

 

 

 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

De wijkcoach in Velve‐Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners 

(juni 2012) 

1. In welke mate is er volgens cliënten van de wijkcoaches sprake van 

positieve veranderingen in hun maatschappelijke positie in een zestal 

domeinen en in hoeverre houden eventuele veranderingen verband met 

interventies van de wijkcoaches? 

2. Hoe tevreden zijn cliënten over het optreden van de wijkcoaches en 

hoe ervaren zij de door hen gekozen aanpak? 

Anonieme, schriftelijke vragenlijst onder de hele populatie van gezinnen 

waarbij de wijkcoaches actie hebben ondernomen (N=115, respons 44 

=40%) 

 

De wijkcoach in Velve‐Lindenhof gezien door de ogen van betrokken 

organisaties en de wijkcoaches zelf (juni 2012) 

Hoe beoordelen diverse betrokken professionals de probleemaanpak 

en de werkwijzen in het experiment Wijkcoaches en hoe verhouden 

deze beoordelingen zich tot de aanvankelijke verwachtingen? 

Resultaten uit de tussenevaluatie en een tweede schriftelijke vragenlijst 

onder dezelfde respondenten begin 2012 

 

Sociale stijging in Velve‐Lindenhof, Effecten van het werk van de 

wijkcoaches (juni 2012 

In welke mate is er sprake van sociale stijging bij de bewoners die door 

de wijkcoaches zijn geholpen en op welke leefgebieden vindt stijging 

plaats? 

Analyse van gegevens uit het registratieprogramma ‘Coach’, waarin de 

wijkcoaches per cliënt zowel de ondernomen activiteiten in het plan van 

aanpak als de resultaten in termen van sociale stijging hebben 

bijgehouden. (Zie verder Aanvullende informatie) 

 

De wijkcoach in de ogen van wijkbewoners en effecten van de 

wijkaanpak Velve‐Lindenhof op de leefsituatie van wijkbewoners (juni, 

2012). 

1.Hoe heeft zich gedurende het experiment (tussen 2009 – 2011) de 

bekendheid van bewoners met de wijkcoaches, de steun voor het 

experiment en het vertrouwen in hulpverleners ontwikkeld? 

2. Hoe heeft zich gedurende het experiment (tussen 2009 – 2011) het 

sociale klimaat in de buurt zich ontwikkeld in vergelijking tot de 

controlewijk? 

Ten behoeve van de effectevaluatie is in 2009 een nulmeting verricht in 

twee delen van de wijk Velve-Lindenhof (Nieuwe Velve en Lindenhof) 

en in twee delen van een controlewijk (Stadsveld-Zuid en Stevenfenne). 

De meting is in het vroege voorjaar van 2011 herhaald om de effecten 

van de inzet van de wijkcoaches te kunnen vaststellen. 

 

Aanvullende informatie 

M.b.t. Deelrapport 4: Ten behoeve van het onderzoek is een specifiek meetinstrument ontwikkeld 

waarin per kwartaal zes indicatoren van sociale vaardigheden zijn bijgehouden. Het gaat hierbij om de 

volgende indicatoren: 

 Inzicht in de eigen situatie 

 Motivatie om tot verbetering te komen 

http://doc.utwente.nl/85174/
http://doc.utwente.nl/81057/
http://doc.utwente.nl/81056/
http://doc.utwente.nl/85276/
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 Zelfrespect 

 Inzicht in verbetermogelijkheden 

 Beroep kunnen doen op anderen 

 Vermogen tot samenwerken 

 

Met behulp van de toelichting van de wijkcoaches en de overige informatiebronnen uit Coach is per 

bewoner verder vastgesteld op welke leefgebieden (wonen, financiën, werken, relaties, gezondheid, 

scholing, veiligheid) er welke inhoudelijke resultaten zijn geboekt. 

 

Samenvattende eindrapportage downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, hulpverlening, sociaaleconomische mobiliteit 
  

http://doc.utwente.nl/84420/1/Eindrapportage_Wijkcoaches_Samenvatting.pdf
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6 Groningen 

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013. 

Groningen, 2013  

 

Samenvatting 

Eerste voortgangsevaluatie van een proef met sociale teams in twee wijken (Beijum en De 

Hoogte/Indische Buurt) in de stad Groningen. De uitkomsten van de evaluatie vormen input voor de 

discussie over de verdere (inhoudelijke en organisatorische) uitrol van sociale teams in Groningen, en 

geven een eerste, met gegevens onderbouwd, antwoord op de vraag of Groningen met de sociaal 

team aanpak op de juiste weg is. Het rapport zoomt in het bijzonder in op de (inhoudelijke) werkwijze 

van de teams en op de organisatorische en randvoorwaardelijke aspecten van de pilot. Bevat 

aanbevelingen voor de verdere uitrol.  

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

Onderzoeksobject  

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Geen duidelijke onderzoeksvraag. De rapportage zoomt in op de in een 

convenant opgenomen (maatschappelijke) doelen, resultaten en 

randvoorwaarden. 

Twee sociale teams in twee wijken (Beijum en De Hoogte/Indische 

Buurt) 

Jan – sep 2013 

Vooral procesevaluatie. Voor het voorjaar 2014 staat een MKBA 

gepland. De evaluatie is beschrijvend van aard en gebaseerd op 

gesprekken met een tiental wijkbewoners (cliënten) en met leden van 

de sociale teams en op dossieranalyse  

Niet bekend 

Afgesloten 

 

Aanvullende informatie 

in het kader van het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) tussen de gemeente Groningen en de 

woningcorporaties zijn in de gemeente wijkteams actief. In het NLA hebben gemeente en corporaties 

zich gecommitteerd de ideeën en wensen van de wijkbewoners te financieren en te faciliteren. De 

wijkteams verzamelen, kanaliseren en selecteren, in overleg met bewoners, de projecten ter 

verbetering van de leefbaarheid. Decide heeft hier een verkennend evaluatief onderzoek naar gedaan 

(2008).  

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, procesevaluatie  
  

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fgemeente.groningen.nl%2Fbsd%2Fnieuws%2Fde-stad-in-cijfers%2Fpublicaties%2Ffunc_wijkteams_in_nlag.pdf&ei=0QgGU9WrKYWoyAPv-ICYDA&usg=AFQjCNFXKmPoFOF-H7zYXlPIcgWAvNNWuA&bvm=bv.61725948,d.Yms
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fm.groningen.nl%2Fwmo%2FEvaluatieSocialeTeams.pdf&ei=TwoGU8rmOKWBywOYqIHgBQ&usg=AFQjCNFB5HlTZ__2qELD9QsQWLUEpg_HZQ
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7 Hoogeveen 

Koytek, S. en A. Houkes-Hommes, MKBA “Eigen-kracht-team Wolfsbos/Zuid“ Hoogeveen. LPBL, 

2013 

 

Samenvatting 

In juni 2012 is het project Eigen kracht in Hoogeveen gestart. Het project ontwikkelt integrale 

dienstverlening aan eenoudergezinnen met meerdere problemen of een risico deze te krijgen, waarbij 

het optimaal inzetten van de eigen kracht van deze gezinnen en hun omgeving leidend is. De 

gemeente Hoogeveen gaat deze aanpak uitrollen naar alle gezinnen met problemen in de wijken 

Wolfsbos en Zuid en heeft daarom opdracht gegeven een  maatschappelijke kosten-baten analyse 

(MKBA) uit te voeren. In de rapportage wordt het voorbereidende werk voor het opstellen van het 

model beschreven. In een tweede stap is het MKBA-model opgesteld. De MKBA levert een  potentieel 

positief maatschappelijk saldo heeft van ongeveer € 80.000 netto contant op, mits aan een aantal 

randvoorwaarden is voldaan. De maatschappelijke winst is 30%. Wanneer de immateriële effecten 

niet in het saldo worden meegenomen, resulteert een positief (financieel) saldo van €30.000. 
 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

 

Onderzoeksobject  

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Welke effecten treden op door de komst van de thuiscoach in de wijken 

Wolfsbos en Zuid? 

Hoe verhouden de extra inspanningen zich tot de (maatschappelijke) 

baten? 

Wat zijn succesfactoren in de aanpak? 

Eigen-Kracht-team bestaand uit thuiscoaches (in deeltijd uitgeleend 

door verschillende organisaties)) 

Juni 2012 – [maart] 2013 

Indicatieve MKBA. Op basis van de EffectenArena, de toegezonden 

stukken en gesprekken met de projectleider is de werkwijze beschreven 

en afgezet tegen de manier waarop de organisaties (zouden) werken 

zonder thuiscoach. De verwachte effecten van de aanpak voor de 

betrokken huishoudens, de betrokken instanties, het netwerk, 

buurtbewoners en andere leden van de maatschappij zijn beschreven 

(beleidstheorie). De beleidstheorie is te zien als de ‘architectuur’ van 

het model. Om het model te vullen zijn zoveel mogelijk gegevens 

verzameld over de aanpak. Daarbij is gebruik gemaakt van de 

registratiegegevens van het eerste team thuiscoaches (gericht op 

eenoudergezinnen in de stad). Deze analyse is aangevuld met de 

ervaringen uit andere steden en kennis uit literatuur. Daarnaast is 

gebruik gemaakt van landelijke kengetallen, bijvoorbeeld om de 

(voorkomen) kosten van interventies te bepalen.  

LPBL 

Afgesloten 
 
Onderzoeksrapport downloaden 
 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, kosten-batenanalyse, multiprobleemgezinnen, eigen 

kracht 
  

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hoogeveen.nl%2Fdsresource%3Fobjectid%3D55541%26type%3Dorg&ei=d0moUsb3KeG8ygOKnoLYBQ&usg=AFQjCNEOVNwe3xzMXXEZ0Bul8PqFqeDOZQ


 

 13 

8 Leeuwarden 

M. Lubbe, M. en V. Larsen, MKBA Frontlijnteam Heechterp-Schieringen. Gemeente Leeuwarden,  

2012 

 

Samenvatting 

Na een voorzichtige start in 2008, is sinds 2009 het Frontlijnteam actief in de wijk Heechterp- 

Schieringen, als onderdeel van het wijkactieprogramma. Het team valt onder regie van de gemeente, 

en kent een generalistische en integrale aanpak, waarbij de mogelijkheden van bewoners centraal 

staan. Deze publicatie is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Er wordt teruggekeken 

op wat 4 jaar Frontlijnteamaanpak heeft opgeleverd. Tevens wordt gekeken naar de potentie voor de 

toekomst. Er zijn vier succesfactoren in de werkwijze van het frontlijnteam te benoemen, die bepalend 

zijn voor het positieve maatschappelijk rendement: er moet voldoende capaciteit in het team zijn, 

zodat frontlijnwerkers present kunnen zijn in de wijk en bij bewoners, frontlijnwerkers op huisbezoek 

kunnen gaan, frontlijnwerkers voldoende tijd hebben per casus. Daarnaast leidt generalistisch werken 

tot grotere effectiviteit in het oplossen van problemen in huishouden en is dus ook randvoorwaardelijk 

voor het voorkomen van verdere escalatie. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksobject  

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

1.Welke effecten treden op als gevolg van de aanpak van het 

frontlijnteam? 

2.Hoe verhouden de extra inspanningen zich tot de (maatschappelijke) 

baten? 

3.Wat zijn succesfactoren in de aanpak? 

4.Wat zijn de mogelijkheden om de waarde die het frontlijnteam tot 

stand brengt ook daadwerkelijk te verzilveren? 

Frontlijnteam Heechterp-Schieringen (Leeuwarden) 

2009-2012 

MKBA. Het model is opgesteld op basis van stukken, een workshop 

(effectenarena) met het voltallige Frontlijnteam en gesprekken met 

enkele betrokkenen. Het model is gevuld met gegevens over de 

implementatie van de aanpak, registratiegegevens van het team, 

gegevens van andere instellingen en aangevuld met de ervaringen van 

de medewerkers kennis uit literatuur. 

LPBL 

Afgesloten 

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, kosten-batenanalyse, effectmeting, frontliniewerkers 

 
  

http://www.heechterpschieringen.nl/website/documents/LPBL%20MKBA%20FLT%20H-S%20rapportage%20v2311.pdf
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9 Leeuwarden 

Cornelissen, E., M. Rouw, R. Bogman, S. Place, P. Brouwer & P. Piek, Frontlijnteam in Heechterp-

Schieringen’ en ‘Buurtcoaches in de Mondriaanbuurt’. Participatie door Empowerment in gemeente 

Leeuwarden. TNO; Partners + Pröpper; Kennisnetwerk Achter de Voordeur, 2010 

 

Samenvatting 

De gemeente Leeuwarden wil de sociale samenhang in de stad en dorpen verder versterken. Dit wil 

zij bereiken door de maatschappelijke participatie in de vorm van sociale- en arbeidsparticipatie onder 

de bewoners te vergroten. De centrale doelstelling is dat niemand aan de kant blijft staan. In de 

experimenten met de frontlijnwerkers en buurtcoaches wordt hier concreet invulling aan gegeven. Het 

rapport bestaat uit twee delen. Deel 1 bevat de procesorganisatie, methodiekbeschrijving en 

procesevaluatie van beide projecten. Deel 2 de aanpak en resultaten van de monitoringsessies en 

effectenevaluaties. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

Onderzoeksobject  

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Wat zijn de effecten van de wijkteams op participatiegraad, sociale 

samenhang en leefbaarheid in de wijk? 

Werking wijkteams in de praktijk (uitgangspunten, aanpak en 

doelstelling van het wijkteam, praktische uitvoering en resultaten.) 

2008-2009 

Procesevaluatie, monitoringsessies (0-1-2 meting) en effectevaluatie 

waarbij medewerkers van het wijkteam en andere sociale professionals 

uit wijk werden betrokken. Beide wijkteams zijn vanaf de start 

gemonitord. In het kader van het brede project ‘Participatie door 

Empowerment” gebruikte het frontlijnteam en het team buurtcoaches  

het Registratie en Informatiesysteem “Achter de Voordeur” (RIS AdV). 

TNO voerde het effectenonderzoek uit en het Kennisnetwerk  ‘Achter 

de voordeur’ de methodiekbeschrijving en – in samenwerking met TNO 

– de procesevaluatie. 

TNO; Partners + Pröpper; Kennisnetwerk Achter de Voordeur 

Afgesloten 

 

Aanvullende informatie 
Over het Frontlijnteam zijn nog andere evaluaties beschikbaar: 
MKBA Frontlijnteam Heechterp-Schieringen 2012 
Bewoners over heet frontlijnteam. Evaluatie-onderzoek voorjaar 2012 

 

Onderzoeksrapport downloaden (188p) 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, arbeidsparticipatie, frontliniebenadering, empowerment, effectmeting 
  

http://www.heechterpschieringen.nl/website/documents/LPBL%20MKBA%20FLT%20H-S%20rapportage%20v2311.pdf
http://www.heechterpschieringen.nl/website/documents/presentatie%20NHL.pdf
http://eropaf.org/lib/publicaties/Leeuwarden%20Frontlijnteam.pdf
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10 Nijmegen 

Goderie, K., De start van de sociale wijkteams in Nijmegen. Verslaggeving quickscan een jaar na de 

aftrap. Gemeente Nijmegen,  augustus 2013   

 

Samenvatting 

Deze quickscan is uitgevoerd op een moment dat de sociale wijkteams in Lindenholt en Hatert een 

jaar operationeel waren en het team in Dukenburg een half jaar. Na dit eerste jaar wijzen de 

bevindingen uit dat over de hele breedte betrokkenen zeer positief zijn over de start van het project en 

over het functioneren van de teams. Dat geldt zowel voor de teamleiders en teamleden als voor de 

professionals daaromheen. Als sterke punten komen daarbij naar voren: De spirit bij de teams en de 

eensgezindheid over de achterliggende filosofie, de professionele, multidisciplinaire samenstelling van 

de teams, de samenwerking die gezocht en steeds meer gevonden wordt met de instellingen. Tegelijk 

met dit positieve beeld ervaart en beseft iedereen dat de aanpak nog midden in een leer- en 

ontwikkelingsproces zit. Veel zaken moeten nog uitkristalliseren en geregeld worden. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

Onderzoeksobject  

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Hoe verloopt het proces van de sociale wijkteams en wat zijn de 

opbrengsten hiervan? 

Drie sociale wijkteams in drie wijken (Hatert, Lindenholt, Dukenburg) 

April 2012 – juni 2013 

Dossieranalyse op basis van BenW/raadsvoorstellen, beleidsnotities en 

overlegverslagen; 

Casusanalyse op basis van het casusregistratiesysteem, aangevuld 

met kwalitatieve casusinformatie; 

Interviews met beleidsmedewerkers, teamleden, kwartiermakers en 

VGZ; 

Een groepsgesprek in twee van de drie wijkteamgebieden (Lindenholt 

en Hatert) waaraan huisartsen, verpleegkundigen, professionals van 

zorg- en hulp instellingen en bewoners/vrijwilligers uit de wijk hebbe 

deelgenomen; 

Aanvullend zijn nog enkele (korte) telefonische interviews gehouden 

met betrokken professionals op zorg- en welzijnsgebied.  

Gemeente Nijmegen, afdeling Onderzoek & Statistiek 

Afgesloten 

 

Aanvullende informatie 

Quickscan in het kader van een bredere monitoring sociale wijkteams. De monitoring bestaat uit 3 

delen: onderhavige quickscan van het verloop van het proces van de SWTs, het opzetten van 

managementinformatie en casusregistratie en de ontwikkeling van wijken en wijkprofielen: hoe gaat 

het met de wijkbevolking? Het tweede en derde onderdeel zijn permanente activiteiten die in 2012 

opgestart zijn en thans lopen. 

Voor eind 2013 staat een eerste MKBA gepland 

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, quickscans 

 

  

http://www2.nijmegen.nl/content/1408677/het_sociaal_wijkteam_doet_wat_nodig_is
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11 Nijmegen 

Goderie, K., De wijkteams in Nijmegen. Evaluatie van de aanpak van multiproblematiek. Gemeente 

Nijmegen, 2011 

 

Samenvatting 

In 2008 is in de Nijmeegse wijk Wolfskuil een pilot uitgevoerd voor de aanpak van 

(multi)probleemhuishoudens via een speciaal daarvoor ingesteld multidisciplinair wijkteam. Na een 

positief uitgevallen evaluatie in 2009 is de aanpak vanaf najaar 2009 over de stad verbreed naar 

zeven wijkteams. Deze brede aanpak is in dit rapport geëvalueerd. Daarbij is gekeken of de 

organisatie van de wijkteamaanpak zoals gewenst verloopt, wat de directe opbrengsten zijn en of 

deze beantwoorden aan de verwachtingen, en wat de effecten op huishoudens en buurt zijn en in 

hoeverre hiermee gestelde doelen worden bereikt. De resultaten wijzen op een groot draagvlak voor 

de Nijmeegse wijkteamaanpak, zowel bij de professionals en instellingen die direct bij de wijkteams 

zijn betrokken als daar wat verder omheen. Wel zijn er nog serieuze verbeterpunten aan te brengen in 

de aanpak en zijn ook de afstemmingen met andere trajecten/ketens een punt van zorg. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

 

 

Onderzoeksobject  

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

1.Verloopt de organisatie van de wijkteamaanpak zoals gewenst (het 

proces)? 

2.Wat zijn de directe opbrengsten en beantwoorden ze aan de 

verwachtingen (output)? 

3.Wat zijn de effecten op huishoudens en buurt en in hoeverre worden 

hiermee de gestelde doelen bereikt (outcome)? 

Zeven multidisciplinaire wijkteams (multi)problematiek 

Najaar 2009-[dec] 2010 

Dossieronderzoek (plannen, overlegverslagen, voortgangsrapportages);  

Analyse van bestandsinformatie uit het wijkteamregistratiesysteem 

(WTR);  

Mailenquête onder 55 deelnemers van en betrokkenen bij de wijkteams;  

(Diepte)interviews met direct bij de wijkteams betrokken professionals 

en telefonische interviews met medewerkers van zorginstellingen;  

Bevindingen van een effectenarena  

Gemeente Nijmegen, afdeling Onderzoek & Statistiek 

Afgesloten 

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, multidisciplinaire teams, multiprobleemgezinnen 

 
  

http://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1232612/Wijkteams_in_Nijmegen%2C_evaluatie_aanpak_multiproblematiek_%28juni_2011%29.pdf
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12 Rotterdam 

Hekelaar, A., F. Moors & T. Wentink, De basis op orde. Evaluatie-onderzoek Sociale Teams 

Rotterdam. Eindrapport. Rotterdam, Onderzoek en Business Intelligence (OBI), 2014 

 

Samenvatting 

Onderzoek naar de effecten en werkzame bestanddelen van de methodiek van de Sociale Teams, 

waarbij gekozen is voor een onderzoeksstrategie geïnspireerd op de onderzoeksmethoden Theory of 

Change en Realistic Evaluation. De twee hoofddoelen van de Sociale Teams in Rotterdam zijn 

reductie van problemen binnen het gezin en bevordering van zelfredzaamheid. Wat betreft de 

probleemreductie boeken de Sociale Teams de meeste resultaten op financieel gebied. De 

onderzoekers zien weinig effect op de andere terreinen die de maatschappelijke positie bepalen, zoals 

verbetering van onderwijskwalificaties, taalvaardigheid en participatie in betaalde en onbetaalde 

activiteiten. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

Deelvragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksobject  

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

 

Status 

Werkt de methodiek van de “Sociale Teams”, voor welke groepen en 

onder welke condities? 

1. Hoe kan de methodiek van de Sociale Teams het beste worden 

beschreven; wat zijn haar kenmerkende elementen? 

2. In hoeverre is er theoretisch bewijs voor de werking van de beoogde 

mechanismen? Grijpt de aanpak zoals beschreven in op factoren 

waarvan uit onderzoek is gebleken dat die samenhangen met de 

beoogde doelen? Worden er technieken gebruikt die in de literatuur als 

‘bewezen effectief’ bekend staan? 

3. In hoeverre worden de beoogde doelen gerealiseerd? Welke 

onverwachte resultaten doen zich voor? 

4. Hoe zijn de resultaten tot stand gekomen? In hoeverre doen de 

beoogde mechanismen zich in de praktijk voor? 

5. Welke condities moeten worden vervuld voor een werkzame 

methodiek of interventiestrategie? In het bijzonder gaat het daarbij om 

de vraag wat de gevolgen zijn van het feit dat de Sociale Teams deel 

uitmaken van dezelfde gemeentelijke organisatie als de backoffice. 

Sociale teams gericht op reductie van problemen binnen het 

(multiprobleem)gezin en bevordering van zelfredzaamheid 

2011-2013 

De onderzoeksvragen zijn beantwoord middels een literatuuronderzoek, 

een bestandsanalyse, een deelnemersenquête met meerdere 

meetmomenten, een enquête onder de ketenpartners en een 

casusonderzoek onder de deelnemers en uitvallers. Voor de proces- en 

resultaatanalyse is gebruik gemaakt van Theory of Change en Realistic 

Evaluation. 

Dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (OBI), gemeente 

Rotterdam 

Afgesloten 

 

Aanvullende informatie 

 Met ingang van 1 januari 2014 zijn de Sociale Teams opgegaan in de ‘wijkteams 

volwassenen’, de ‘frontlijnorganisatie’ van het nieuwe cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 

(MO). 



 

 18 

 De eerste onderzoeksvraag is in de exploratieve fase beantwoord. De methodiek zoals die in 

de praktijk wordt uitgevoerd is geëxpliciteerd middels een interventietheorie, Zie: Hekelaar, A., 

L. Hoekstra, J. Maaskant, F. Moors en T. Wentink (september 2011). De basis op orde. 

 Tussenrapportage onderzoek Sociale Teams. SoZaWe-SWA: Rotterdam. 

 Twee studenten Sociologie (EUR) hebben tijdens hun afstudeerstage bij OBI het 

deelonderzoek naar uitval bij de Sociale Teams uitgevoerd: Master Thesis Verschillen in 

normativiteit van R. Balderramos en de Master Thesis Stoppen met de hulp, een wederzijds 

gevoel? van V. Wartena. 

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, multiprobleemgezinnen 
  

http://www.rotterdam.nl/verschilleninnormativiteithoe
http://www.rotterdam.nl/verschilleninnormativiteithoe
http://www.rotterdam.nl/stoppenmetdehup
http://www.rotterdam.nl/stoppenmetdehup
http://www.rotterdam.nl/onderzoekrotterdamsesocialeteams
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13 Rotterdam 

Oldenhof, L. en K. Putters, Wijkgericht samenwerken in een netwerk: een kwalitatieve effectanalyse 

van ‘Samen één in Feijenoord’. Erasmus Universiteit, 2013  

 

Samenvatting 

In 2007 hebben 27 organisaties in de deelgemeente Feijenoord een intentieverklaring ondertekend 

om wijkgericht en domeinoverschrijdend samen te werken en inmiddels is dit aantal gegroeid tot 34 

organisaties. Door het tekenen van de intentieverklaring hebben organisaties zich verbonden aan het 

project ‘Samenleven, Samenwerken, Samenzorgen in Feijenoord’ (SEF). SEF heeft als centrale 

doelstelling om de gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren van de inwoners van Feijenoord 

door verschillende diensten -zorg, welzijn, wonen, en onderwijs- te verbinden en een sluitend netwerk 

te creëren tussen organisaties uit uiteenlopende sectoren. Door middel van een stakeholderanalyse 

wordt in dit rapport op kwalitatieve wijze de belangrijkste effecten van wijkgerichte samenwerking in 

kaart gebracht. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

Onderzoeksobject  

 

 

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Wat zijn de effecten van netwerksamenwerking in het kader van 

‘Samen één in Feijenoord’? Wat heeft de samenwerking tussen 

verschillende organisaties in Feijenoord gebracht qua resultaten? En 

wat is de waarde van netwerksamenwerking in de wijk? 

Netwerksamenwerking ‘Samenleven, Samenwerken, Samenzorgen in 

Feijenoord’ (SEF). 34 organisaties die een intentieverklaring hebben 

ondertekend om wijkgericht en domeinoverschrijdend samen te werken 

2007-2013 

Stakeholdersanalyse op proces- en uitkomsteffecten: Aan belangrijke 

stakeholders -in dit geval deelnemende organisaties in het netwerk van 

SEF- is gevraagd wat zij de belangrijkste prestaties van 

netwerksamenwerking vinden en hoe zij deze prestaties waarderen. 

(N=15). Aangevuld met observaties van bijeenkomsten. 

Erasmus Universiteit, Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 

Afgesloten 

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, samenwerking, netwerken, leefbaarheid, gezondheid 
  

http://www.sameneenfeijenoord.nl/eigenbestanden/files/RAPPORT%20iBMG%20Wijkgericht%20samenwerken%20in%20een%20netwerk%20okt_2013.pdf
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14 Rotterdam 

Wonderen, R. van en A. Mein,  Quick scan functioneren wijkteams Children’s Zone. Verwey-Jonker 

Instituut, 2013 

 

Samenvatting 

De Childrens Zone is een aaneengesloten gebied van de zeven vooroorlogse stadswijken van 

Rotterdam-Zuid. Daarbinnen wordt gewerkt aan een effectievere zorgcoördinatie met frontlijnsturing 

rond de basisscholen. De gemeente Rotterdam begon in september 2012 een pilot met twee wijk 

teams in Feijenoord en in Tarwewijk. Voordat de gemeente de wijkteams ook in andere gebieden 

invoert, wil ze weten of de werkwijze aan de verwachtingen voldoet. In deze quick scan zijn de 

uitgangspunten en verwachtingen voor de frontlijnaanpak beschreven, de werkwijze van de wijkteams, 

en de toepassing van de frontlijnaanpak. Er worden aandachtspunten gegeven voor het borgen van 

de aanpak en te trekken lessen uit de werkwijze voordat wijkteams ook in andere gebieden worden 

ingevoerd. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksobject  

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Wat zijn de uitgangspunten en verwachtingen voor de frontlijnaanpak 

door de wijkteams? 

2. Hoe gaan de wijkteams te werk, in hoeverre passen ze de 

frontlijnaanpak toe en in hoeverre is 

de frontlijnaanpak geborgd in de werkwijze van de wijkteams? 

3. Welke aandachtspunten/lessen zijn te trekken uit de werkwijze 

voordat wijkteams ook in andere gebieden worden ingevoerd? 

Twee pilot frontlijnteams in de Tarwewijk en Feijenoord (Rotterdam) 

Sep. 2012 – [juni] 2013 

Beknopte studie van relevante documentatie; Interviews met leden 

wijkteam Charlois Noord; Interviews met leden wijkteam Feijenoord; 

Observatie casusoverleggen van de wijkteams; Interviews met de 

directeur NPRZ en het hoofd Bureau Frontlijn. 

Verwey Jonker Instituut (VWI) 

Afgesloten 

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, buurtproblematiek, frontliniewerkers, 

frontliniebenadering 

 
  

http://www.verwey-jonker.nl/jeugd/publicaties/onderwijs/quick_scan_functioneren_wijkteams_childrens_zone
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15 Utrecht 

Meere, F. de, A. Hamdi en J. Deuten, Goede hulp is veel waard. Evaluatie na één jaar Utrechtse 

Buurtteams Jeugd & Gezin. Verwey-Jonker Instituut, 2013 

 

Samenvatting 

De Buurtteams Jeugd & Gezin zijn er om gezinnen te ondersteunen als het niet lukt zelf oplossingen 

te vinden voor vragen rond bijvoorbeeld opvoeden, huisvesting, financiën en relaties. De Buurtteams 

willen dat kinderen gezond opgroeien met goede mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De 

Buurtteams werken integraal en stellen de eigen kracht en het eigen netwerk van gezinnen voorop. 

Voor elk gezin of jongere is duidelijk wie de coördinatie over het plan voert (één gezin, één plan). De 

integrale manier van werken van de Buurtteams is essentieel om extra kwaliteit te leveren tegen 

minder kosten. Effectiviteit ontstaat door de combinatie met het snel en proactief werken zonder 

indicatie. De elementen tezamen moeten leiden tot eerder en meer vertrouwen van cliënten, méér 

kwaliteit voor cliënten, minder en goedkopere hulpverlening en lagere transactiekosten. De conclusies 

zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse van tien cases. De cases representeren de aard van het 

werk van de Buurtteams. Ze zijn niet representatief voor alle cases en niet voor de problematiek in de 

buurten. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

Onderzoeksobject  

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Levert de aanpak met integrale buurtteams Jeugd & Gezin de gewenste 

goede hulp (effecten) en tegelijk de gewenste budgetbeperking 

(efficiency)? 

Integrale buurtteams Jeugd & Gezin 

[april] 2012 – [april] 2013 

Financiële analyse op basis van een tussenevaluatie en een analyse 

van tien cases met behulp van de effectenarena en effectencalculator. 

In de tien cases is geanalyseerd welke inzet is gepleegd en welk effect 

is bereikt. Dit is met wat er gebeurd zou zijn zonder de inzet van de 

medewerkers van de Buurtteams. Van zowel de aanpak met 

Buurtteams als het referentiebeeld zijn vervolgens de kosten in beeld 

gebracht. Op basis van de verzamelde informatie de kwalitatieve 

effecten en relatieve efficiëntie van de geanalyseerde cases bepaald. 

De cases zijn zo gekozen dat ze het soort werk van de Buurtteams 

representeren. De cases zijn niet gekozen als representatief voor de 

aard van de problematiek in de betreffende buurten. 

Verwey Jonker instituut (VWI) en Ecorys 

Afgesloten 

 

Aanvullende informatie 

De auteurs van het onderzoeksrapport schreven een artikel over de evaluaties van de Utrechtse 

buurtteams met de titel Waarom zouden wijkteams beter en goedkoper zijn? (Socialevraagstukken.nl, 

sep 2013) 

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, gezinsbegeleiding, integrale teams 

 
  

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/09/10/waarom-zouden-wijkteams-beter-en-goedkoper-zijn/
http://www.verwey-jonker.nl/vitaliteit/publicaties/professionalisering/goede_hulp_is_veel_waard
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16 Utrecht 

Meere, F. de, A. Hamdi en J. Deuten, Het is de integrale aanpak die werkt. Evaluatie na één jaar 

Utrechtse Buurtteams Krachtig. Verwey-Jonker Instituut, 2013 

 

Samenvatting 

Met de Buurtteams Krachtig kiest de gemeente Utrecht voor een aanbod van laagdrempelige, 

generalistische hulp aan mensen in een kwetsbare positie. Dit gebeurt met de inzet van cliënten zelf 

en hun omgeving, met als beoogd resultaat meer participatie en het verhinderen van verder afglijden. 

De analyse geeft aan dat de aanpak met de Buurtteams Krachtig mogelijkheden biedt om goedkopere 

en betere hulp te verlenen. De integrale manier van werken van de Buurtteams is essentieel om extra 

kwaliteit te leveren tegen minder kosten. De combinatie van het gebruik van eigen kracht en het eigen 

netwerk met snel en proactief werken, zonder indicatie, leidt tot effectiviteit. Deze werkzame 

bestanddelen vragen om optimalisatie, en tegelijkertijd dient er aandacht te zijn voor het beheersen 

van kostenverhogende factoren. De geanalyseerde cases representeren de aard van het werk van de 

Buurtteams. Ze zijn niet representatief voor alle cases en niet voor de problematiek in de buurten. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

Onderzoeksobject  

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Levert de aanpak met integrale buurtteams de gewenste goede hulp 

(effecten) en tegelijk de gewenste budgetbeperking (efficiency)? 

Integrale buurtteams Krachtig 

[april] 2012 – [april] 2013 

Financiële analyse op basis van een tussenevaluatie, beschikbare 

cijfers over zelfredzaamheid cliënten en een analyse van 10 cases met 

behulp van de effectenarena en effectencalculator.  

In tien cases is geanalyseerd welke inzet is gepleegd en welk effect is 

bereikt. Dit is vergeleken met wat er gebeurd zou zijn zonder de inzet 

van de medewerkers van de Buurtteams. Van zowel de aanpak met 

Buurtteams als het referentiebeeld zijn vervolgens de kosten in beeld 

gebracht. Op basis van de verzamelde informatie de kwalitatieve 

effecten en relatieve efficiëntie van de geanalyseerde cases bepaald. 

De cases zijn zo gekozen dat ze het soort werk van de Buurtteams 

representeren. De cases zijn niet gekozen als representatief voor de 

aard van de problematiek in de betreffende buurten. 

Verwey Jonker instituut (VWI) en Ecorys 

Afgesloten 

 

Aanvullende informatie 

Bron cijfers zelfredzaamheid: De Buurtteams houden informatie bij over de cliënten in het 

registratiesysteem KRIS. De afdeling onderzoek van de gemeente Utrecht heeft een analyse gedaan 

over de bestanden per 3 april 2013. In de registraties staan 296 unieke dossiers vanaf de start van de 

pilots in april 2012. Bij 216 dossiers (73%) is op enig moment een meting met de 

ZelfRedzaamheidsMatrix (ZRM) gedaan. Bij 207 dossiers is een beginmeting verricht en van één op 

de zes cliënten van de Buurtteams is een ZRM-eindmeting beschikbaar. 

 

Artikel over de evaluaties van de Utrechtse buurtteams: Waarom zouden wijkteams beter en 

goedkoper zijn? (Socialevraagstukken.nl, sep 2013) 

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, kwetsbare burgers, integrale teams 

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/09/10/waarom-zouden-wijkteams-beter-en-goedkoper-zijn/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2013/09/10/waarom-zouden-wijkteams-beter-en-goedkoper-zijn/
http://www.verwey-jonker.nl/participatie/publicaties/zorg/het_is_de_integrale_aanpak_die_werkt
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17 Zaanstad 

J. Groenendijk en S. Verweij, Sociale wijkteams gemeente Zaanstad. Ervaringen, lessen en 
aandachtspunten. DSP-groep, sep 2013 
 

Samenvatting 

Onderzoek in opdracht van de gemeente Zaanstad waarin de ervaringen binnen twee pilot wijkteams 

beschreven worden en de belangrijkste lessen en aandachtspunten voor gemeente en wijkteamleden 

geformuleerd. De onderzoekers concluderen dat de gemeente met het sociale wijkteam meer ‘naast 

de burger’ is gaan staan. De wijkteams vormen in potentie een verbindende schakel tussen gemeente 

(systeemwereld) en de wijkbewoners en hulpvragers (leefwereld). Professionals en aanbieders van 

zorg en ondersteuning worden op een positieve manier gestimuleerd om via de sociale wijkteams 

meer mens- en buurtgericht te gaan werken. Wijkteamleden in de wijken zoeken naar mogelijkheden 

voor meer onderlinge zorg en betrokkenheid. Tegelijkertijd lopen de teamleden tegen dilemma’s aan 

die te maken hebben met onzekerheden in verband met de gevolgen van bezuinigingen en soms 

conflicterende belangen.  

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

Onderzoeksobject  

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Welke lessen kunnen wijkteams, gemeente en andere actoren trekken 

ten aanzien van de doelen van de sociale wijkteams, op basis van de 

ervaringen van verschillende actoren in/rond de sociale wijkteams? 

Zien we na verloop van tijd verandering in deze ervaringen? 

Twee pilot sociale wijkteams in Rosmolenwijk/ Zaandam Zuid en 

Wormerveer (Zaanstad) 

April-september 2013 

Procesevaluatie. Kwalitatief onderzoek bestaande uit een combinatie 

van interviews, straatinterviews, telefonische interviews, 

groepsgesprekken, observaties  en een online vragenlijst 

DSP Groep  

Afgesloten 

 
Aanvullende informatie 
Naast dit onderzoek worden een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en een kostenanalyse 
uitgevoerd 
 
Onderzoeksrapport downloaden 
 
Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting  

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/156080


 

 24 

18 Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Nijmegen 

Lubbe, M. en Larsen, V., De kracht van 1-gezin-1-plan in cijfers. Maatschappelijk rendement van de 

nieuwe aanpak. LPBL, 2011  

 

Samenvatting 

De auteurs geven een introductie op het begrip maatschappelijk rendement en beschrijven het MKBA-

model dat uit het experiment Achter de voordeur is ontwikkeld om inzicht te krijgen in dit 

maatschappelijk rendement. Dit model wordt vervolgens uitgewerkt voor en toegepast bij de  

1-gezin-1-plan aanpak. De nieuwe, integrale aanpak heeft als direct effect dat huishoudens effectiever 

geholpen worden. Er wordt in veel gevallen vroegtijdig ingegrepen waardoor voorkomen wordt dat 

problemen (verder) escaleren. Meer huishoudens bereiken stabilisatie of sociale stijging als gevolg 

van de integrale aanpak Afgesloten wordt met aanbevelingen voor effectmeting en monitoring om het 

model te 'harden'. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

Onderzoeksobject  

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Aantonen dat 1-gezin-1-plan methode werkt door toepassing van een 

Kosten Baten Analyse 

De vijf experimentele 1-gezin-1-plan projecten in vijf gemeenten: 

Amsterdam, Den Haag. Eindhoven, Groningen en Nijmegen 

 

In de eerste plaats zijn workshops georganiseerd in de vijf gemeenten 

met beleidsmatige en uitvoerende betrokkenen. Dit gaf veel input voor 

de ontwikkeling van het model 1-gezin-1-plan. Daarbij is gebruikt 

gemaakt van de Delphimethode (oordelen van experts samengevoegd 

tot consensus). Daarnaast is de werking in de praktijk in de vijf 

gemeenten gemonitord. Bij de processen is gebruik gemaakt van de 

module “effecten arena” (brengt maatschappelijk rendement kwalitatief 

in beeld) en de module LPBL module MKBA (Maatschappelijke Kosten 

Baten Analyse). Er is nog geen gebruik gemaakt van de module 

“Effectmeting en monitoring”, maar daarvoor worden wel aanbevelingen 

gedaan 

LPBL 

Afgesloten 

 

Onderzoeksrapport downloaden (23p) 

 

Trefwoorden: kosten-batenanalyse, effectmeting, multiprobleemgezinnen, outreachende 

hulpverlening, interventies, sociale wijkteams 
  

http://www.lpbl.nl/contentimage/Introductie%20MKBA%201gezin1plan%20LPBL%20boekje%20v3.pdf
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19 Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Helder, Dronten, Eindhoven, Enschede, 
Heeze-Leende, Lopik 

Dautzenberg, M., Wmo in de buurt. Evaluatie van negen buurttrajecten leefbaarheid en sociale 

samenhang. DSP groep, 2009 

 

Samenvatting 

Dit rapport bevat de evaluatie van trajecten die tussen 2007 en 2009 in negen verschillende wijken 

hebben gelopen. Daarin is het wijk- of gebiedsgericht werken gekoppeld aan de Wmo. Het ging erom 

ervaring op te doen met het eerste prestatieveld van de Wmo: het bevorderen van leefbaarheid en 

sociale samenhang in buurten en wijken. Elk wijkteam had zijn eigen doelstelling, afhankelijk van de 

lokale omstandigheden . De onderzoekers concluderen dat de belangrijkste opbrengst van de 

trajecten is dat nieuwe verbindingen tot stand zijn gekomen tussen alle deelnemende partijen: 

bewoners, professionals en de gemeente. De samenwerking in integrale wijkteams en het directe 

contact tussen de deelnemende partijen is als verrijkend en als een belangrijk winstpunt ervaren. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

Onderzoeksobject  

 

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Lukte het om nieuwe verbindingen tot stand te brengen in wijken en 

buurten, bewoners te mobiliseren en kwetsbare bewoners te 

betrekken? 

Negen wijkteams en de betrokken organisaties en instellingen in 

Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Helder, Dronten, Eindhoven, 

Enschede, Heeze-Leende, Lopik 

2007-2008 

Voor de evaluatie van negen trajecten is gebruik gemaakt van een op 

kwalitatieve wijze uitgevoerde effect- en procesevaluatie. De 

opbrengsten zijn in kaart gebracht aan de van documentanalyses en 

interviews met deelnemers aan de wijkregiegroepen zoals gemeenten, 

woningcorporaties en wijkmanagers. Zij werden o.a. bevraagd op 

activering en meer meedoen voor bewoners en op nieuwe verbindingen 

in de wijk. Aanvullend zijn in drie gemeenten dieptestudies verricht.  

Daarbij is ook gesproken met bewoners over de wijze waarop het 

proces verliep en wat het voor hen heeft opgebracht 

DSP Groep 

Afgesloten 

 

Onderzoeksrapport downloaden (90p) 

 

Trefwoorden: Wmo, buurten, leefbaarheid, sociale cohesie, effectmeting, wijkteams 
  

http://www.wmoindebuurt.nl/UserFiles/File/Evaluatie_Wmo_in_de_buurt_2009.pdf


 

 26 

20 Arnhem, Deventer, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden 

Daamen, S., Excellentie in Frontlijnteams. Over verschillen en overeenkomsten in de manier waarop 

succesvol ingebedde frontlijnteams invulling geven aan het begrip professionaliteit en wat dit betekent 

voor het vormgeven van verdere professionalisering van frontlijnteams. TiasNimbas Business School, 

2011  

 

Samenvatting 

Er is sprake van een explosie aan frontlijngerelateerde initiatieven in het sociale domein en 

tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat er grote verschillen zijn in de manier waarop in vele steden 

invulling werd gegeven aan deze ontwikkeling.  Vanuit het idee dat deze veelbelovende ontwikkeling 

alleen vanuit een gemeenschappelijk referentiekader een stap verder gebracht kan worden, is dit 

onderzoek ontstaan. Dit referentiekader is ontstaan door een vijftal teams uitgebreid te onderzoeken 

en de typering van  overeenkomsten en verschillen in hun werkwijze basis te laten zijn voor dit 

referentiekader. De uitkomsten hiervan zijn relevant voor iedereen die betrokken is bij de 

totstandkoming van nieuwe frontlijngerelateerde initiatieven omdat het inzicht geeft in de 

basisprincipes en het krachtenveld waarin deze ontwikkeling plaatsvindt. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

Onderzoeksobject  

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in de manier waarop 

succesvol ingebedde frontlijnteams invulling hebben gegeven aan het 

begrip professionaliteit en wat betekent dat voor het vormgeven van 

verdere professionalisering van frontlijnteams? 

Vijf voor dit doel geselecteerde ‘excellente' frontlijnteams (Eindhoven, 

Deventer, Arnhem, Leeuwarden, Enschede) 

Eind 2010-eind 2011 

Kwalitatieve analyse in het licht theoretisch kader. Analyse op basis van 

beschikbare rapportages en quick scans met de daaronder liggende 

documentatie, aangevuld met open interviews met respondenten uit de 

5 teams. 

TiasNimbas Business School (masterscriptie). 

Afgesloten 

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, frontliniebenadering, professionaliteit 

 
  

http://www.rotterdam.nl/Stadsontwikkeling/Document/frontlijnteamsexcellentiein.pdf
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21 De Bilt, Dronten, Hengelo en Middelburg 

Leeuwen, C. van, Integrale wijkzorgteams. SEV, 2011 

 

Samenvatting 

Een voorstudie naar integrale wijkzorgteams. De achterliggende visie is dat woonservicegebieden een 

zorgaanbod willen bieden dat verder gaat dan de gebruikelijke thuiszorg, en waarin alle vormen van 

AWBZ-zorg, WMO-zorg en informele zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Het blijkt dat het mogelijk is 

om – ook in de kleinere gebieden – een integraal wijkzorgteam te realiseren. De verwachte effecten 

zoals nabijheid en continuïteit en meer arbeidssatisfactie lijken zich voor te doen in het geval van 

integrale wijkzorg. Tegelijkertijd kan het lastig blijken om de omvang van het team beperkt te houden. 

Door pieken in de zorgvraag moeten op bepaalde momenten veel medewerkers met kleine contracten 

ingezet worden. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

Onderzoeksobject  

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Uitgaande van een onderbouwde definitie, functie en verwachte 

effecten van een integraal wijkteam, hoe werkt dat uit in de praktijk? 

Wijkteams in vier proeftuingemeentes: De Bilt, Dronten, Hengelo en 

Middelburg  

2010 

In de eerste plaats is op basis van een startbijeenkomst geformuleerd 

wat een wijkteam is en wat de functies van een integraal wijkteam 

moeten zijn, daarna is in de vier gemeentes gekeken of dit model in de 

praktijk ook zo werkt. Veronderstellingen t.a.v. integrale zorg zijn 

geëxpliciteerd, algemene context t.a.v. financiering, organisatie en 

gebruik van zorg is in beeld gebracht, vervolgens is er per 

deelnemende gemeente gekeken naar hoe lokaal het initiatief tot stand 

kwam, worden reikwijdte, doelgroep en gebruik in beeld gebracht, wordt 

de organisatie van de zorg bestudeerd en de inzet Wmo in kaart 

gebracht. 

SEV 

Afgesloten 

 

Onderzoeksrapport downloaden (76p) 

 

Trefwoorden: integraal werken, sociale wijkteams, effectmeting, informele zorg, AWBZ, Wmo, 
  

http://sev.platform31.nl/publicaties/publicatie.asp?code_pblc=1093
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22 Haarlem, Heemskerk, Heerhugowaard, Zaanstad 

Sprinkhuizen, A., C. Kolner en D. Heineke, Eén voor allen, allen voor één? Eerste verkenning sociale 

(wijk)teams Noord-Holland. Lectoraat Maatschappelijk Werk Hogeschool Inholland; Kenniscentrum 

Wmo en Wonen; DSP-groep, 2013 

 

Samenvatting 

In opdracht van 12 gemeenten in Noord-Holland organiseert en coördineert het Kenniscentrum Wmo 

en Wonen een kenniskring Sociale wijkteams. Om deze Kenniskring  voor te bereiden is een 

inventarisatie uitgevoerd onder de deelnemende gemeenten. Vier gemeenten zijn actief met vormen 

van sociale teams. In alle gemeenten gebeurt dit in de vorm van pilots of experimenten in een of 

meerdere wijken. Eén gemeente is in een voorbereidend stadium, men is actief met 

wijk(zorg)netwerken. De overige gemeenten zitten of in een voorbereidende fase, in het stadium van 

visievorming of het is nog onduidelijk of er sociale teams gevormd zullen worden. Met de bestaande 

sociale teams wordt vooral meer effectieve en efficiëntere samenwerking tussen de maatschappelijke 

organisaties beoogt, in de hoop betere en meer kwalitatieve maatschappelijke ondersteuning/zorg 

voor burgers te realiseren. Zowel een brede als smalle benadering komt voor in Noord-Holland. De 

sociaal teams werken in alle gevallen gebiedsgericht. In sommige gemeenten baseert men de keuze 

van het team op een wijkanalyse waaruit is op te maken welke wijken prioriteit verdienen. Soms gaat 

men uit van bestaande kennis van de wijk en informatie van professionals die de wijk goed kennen. 

De gemeenten hebben aard en omvang van de hulpvragen in het algemeen niet scherp in beeld. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

Onderzoeksobject  

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

Onderzoeksinstelling 

 

Status 

Wat is de stand van zaken rond de formatie van sociale teams in de 

Noord-Hollandse gemeenten in relatie tot de tweedelijns transities en 

de verschuivende opdrachten in het kader van de Wmo en de rol die 

gemeenten, daarin spelen? 

(Met name de) 4 pilots/experimenten sociale wijkteams in 

Heerhugowaard, Haarlem, Heemskerk, Zaanstad 

[juni] 2012-april 2013 

Interviews op basis van een checklist met vertegenwoordigers 

gemeenten en participanten van het sociaal wijkteam (N=20).  

Lectoraat Maatschappelijk Werk Hogeschool Inholland; Kenniscentrum 

Wmo en Wonen; DSP-groep 

Afgesloten 

 

 

Aanvullende informatie 

Dient tevens als 0-meting. 

Bijlage 2 bevat de checklist voor de interviews 

Bijlage 4 bevat ingrediënten voor monitoring.  

Bijlage 5 bevat een bespreking van vier indicatieve modellen voor sociale wijkteams: 

Krachtteammodel, Bloemmodel, Netwerkmodel en het Bestpersonmodel.  

 

Onderzoeksrapport downloaden 

 

Trefwoorden: sociale wijkteams, effectmeting, eigen regie, preventie, actief burgerschap, 

multiprobleemgezinnen 

 
  

http://www.wmowonen-nh.nl/files/2013/verkenning-sociale-teams-noord-holland-maart-2013
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23 Midden Brabant (10 gemeenten) 

Brouwer, P. en Fermin, B., Waar Zit Sociale Waarde? Onderzoek naar het Maatschappelijk 

Rendement van WZSW. TNO Kwaliteit van leven, 2008 

 

Samenvatting 

Woon Zorg Service in de Wijk (WZSW) realiseert persoonlijke dienstverlening aan huis. Hiervoor 

worden mensen aangetrokken uit de wijk of buurt, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Mensen die met ‘reguliere’ re-integratietrajecten niet  bediend worden. WZSW zoekt daarbij over de 

grenzen van beleidsterreinen heen naar mogelijkheden om middelen effectiever te benutten. Ook 

stimuleert WZSW nadrukkelijk samenwerking tussen lokale partners. Behalve de directe resultaten 

van WSZW worden ook andere (indirecte) effecten teweeg gebracht die van waarde zijn voor de 

maatschappij.  TNO heeft deze indirecte effecten onderzocht aan de hand van de volgende vragen: - 

Wie ondervinden effecten van WZSW? - Wat zijn de directe en indirecte effecten? - Hoe komen de 

indirecte effecten tot stand? - Op welke manier zijn de indirecte effecten (objectief) meetbaar? 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

 

Onderzoeksobject  

 

Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Wat is het maatschappelijk rendement van Woon Zorg Service in de 

Wijk? Vragen die hierbij centraal staan: Wie ondervinden effecten van 

WSZW? Wat zijn de directe en indirecte effecten? Hoe komen de 

indirecte effecten tot stand? Op welke manier zijn de indirecte effecten 

(objectief) meetbaar? 

Alle betrokken organisaties van Woon Zorg Service in de Wijk in tien 

Middenbrabantse gemeenten  

2007 

De vragen uit de centrale vraagstelling worden beantwoord door het 

formuleren en kwalitatief toetsen van een veranderingstheorie, een 

samenhangend theoretisch verklaarmodel van de (potentiële) 

meerwaarde van WSWZ. Op basis van oriënterende gesprekken met 

betrokkenen (gemeenten: politiek, beleid en uitvoering; projectleiders 

WZSW en intermediaire organisaties (zorg, welzijn, sw/re-

integratiebedrijf / ROC) van de tien deelnemende gemeentes is een 

veranderingstheorie geformuleerd en later aangescherpt door 

verdiepende interviews en werksessies. Tijdens die werksessies zijn 

ook indicatoren benoemd voor het meten van de effecten (als bijlage 

toegevoegd). Het daadwerkelijk meten van het maatschappelijk 

rendement valt buiten het bestek van het onderzoek. 

TNO kwaliteit van leven 

Afgesloten 

 

Onderzoeksrapport downloaden (43p) 

 

Trefwoorden: effectmeting, wijkteams, buurthulp, informele zorg, arbeidsintegratie, wijkgericht werken 

http://www.wzsw.nl/uploads/media/2008_06_01_TNO-rapport_Waar_Zit_Sociale_Waarde.pdf
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24 Meerdere gemeenten  

Meer, E.H. van der en J.P. Postma, De ‘Zichtbare schakel’- wijkverpleegkundige: een hele zorg 

minder. Kosten-batenanalyse in opdracht van ZonMw. BMC, 2012  

 

Samenvatting 

De wijkverpleegkundige bespaart per jaar bijna 18 duizend euro aan zorgkosten. Hiervan wordt 84 

procent bereikt door het voorkomen van zorg door instellingen in de ‘tweede lijn’. Daarnaast is sprake 

van gezondheidswinst voor cliënten ter waarde van bijna 38 duizend euro. Het onderzoek van BMC is 

gebaseerd op een steekproef van 96 cliëntendossiers uit het ‘Zichtbare schakel’-programma van 

ZonMw. Per dossier zijn interventies en resultaten in kaart gebracht, en gewaardeerd met geldende 

tarieven en indicaties. Effecten van niet-cliëntgebonden werkzaamheden zoals het stimuleren van 

samenwerking in wijken en het werken aan bewustzijn van gezondheid zijn niet meegenomen. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  

 

 

 

 

Onderzoeksobject  
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Aanpak onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van de brede 

wijkverpleegkundige functie zoals die specifiek in de ‘Zichtbare 

schakel’-projecten wordt ingezet in (met name) krachtwijken, in 

vergelijking met de reguliere werkwijze, waarbij de thuiszorg verleend 

wordt op basis van de CIZ-indicaties? 

Zichtbare schakel projecten in oa West Brabant en Den Haag (overige 

worden niet met name genoemd) 

Okt 2009-sep 2011 

Om kosten en baten te identificeren is een representatieve steekproef 

getrokken uit cliëntdossiers (N=96), zijn gestructureerde gesprekken 

gevoerd met de betreffende wijkverpleegkundigen en zijn 

geïdentificeerde (netto)resultaten gewaardeerd in termen van 

besparingen en verbeteringen in kwaliteit van leven. De ‘winst’ is 

bepaald door waardes te salderen met kosten van 

wijkverpleegkundigen en hun ondersteunende organisatie. Kosten en 

baten liggen vooral op individueel (cliënt)niveau. De vergelijking wordt 

gemaakt op basis van een zogenoemd nulalternatief. 

BMC advies management  

Afgesloten 

 

Aanvullende informatie 

Zichtbare Schakel is aangedragen als een specifieke variant van sociale wijkteams: De Zichtbare 

schakel-wijkverpleegkundige werkt aan verbetering van de samenhang tussen preventie, wonen, zorg 

en welzijn. Hiertoe stimuleert zij onder meer samenwerking tussen lokale partijen, organiseert zij 

groepsgerichte activiteiten en onderneemt zij cliëntgebonden activiteiten. Kenmerkend is dat zij voor 

deze werkzaamheden ‘vrije regelruimte’ heeft. Dit betekent dat zij geen CIZ –indicaties hoeft aan te 

vragen en kan doen wat nodig is. Wel is zij in de regel verbonden aan een instelling 
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25 Meerdere gemeenten 

Oldenhof, L., Wijkgericht werken. Intersectorale samenwerking in de wijk door grenzenwerk. 

Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. RVZ, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2012 

 

Samenvatting 

Integrale voorzieningen in de wijk kunnen ervoor zorgen dat de burger langer zelfredzaam blijft en 

minder snel een beroep doet op duurdere tweedelijnszorg. Om dit te realiseren, werken verschillende 

dienstverleners in wonen, welzijn, zorg steeds vaker samen. Echter, in de uitvoering van intersectorale 

samenwerking loopt men vaak tegen barrières aan, zoals tijdelijke en verkokerde financiering, 

verschillende werkwijzen van hulpverleners en een gebrek aan regie. In deze achtergrondstudie wordt 

onderzocht hoe intersectorale samenwerking op wijkniveau, ondanks het bestaan van knelpunten en 

grenzen, toch effectief kan worden georganiseerd. De auteurs concluderen dat de grenzen niet in 

beton gegoten zijn, maar onderhandelbaar. Grenzenwerkers (bv. Zichtbare Schakels) en 

grensobjecten (bv. strategische visies, richtlijnen) spelen een cruciale rol bij het onderhandelen van 

grenzen en het verbinden van verschillende partijen. 

 

Beschrijving onderzoek 

Centrale vraag  
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Onderzoeksperiode 

Aanpak onderzoek 

 

 

 

Onderzoeksinstelling 

Status 

Op welke wijze vindt op dit moment intersectorale samenwerking plaats 

in het kader van “Wijkgericht Werken” en hoe kan deze samenwerking 

worden bevorderd in de toekomst? 

Drie van de tien experimenten intersectoraal samenwerken binnen het 

transitieprogramma Wijk- en Buurtgericht Werken. Het betreft een 

multifunctioneel centrum dat oa onderdak biedt aan een integraal 

wijkteam. Binnen dit team is de nieuwe functie van ‘omtinker’ 

gecreëerd, waarbij een hulpverlener een overkoepelende 

doorverwijsfunctie heeft. Het tweede experiment betreft een woon-werk-

leer traject voor jongeren die dak- en thuisloos zijn. Ook hier is een 

integraal team opgezet om dit traject vorm te geven. Het derde 

experiment heeft ten doel om binnen één wijk een samenhangend 

aanbod van zorg, welzijn en wonen te realiseren. Het project wordt 

uitgevoerd door een integraal team van professionals. 

Eind 2010-eind 2011 

Literatuuronderzoek. Observaties tijdens gemeenschappelijke 

projectdagen en op locatie bij de drie experimenten. Open interviews 

met managers en hulpverleners die deelnamen aan het 

transitieprogramma. 

RVZ, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 

Afgesloten
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