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Over Ecorys 

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden 
wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, 
maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, 
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bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; 
regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, 
onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en 
samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de 
academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met 
internationale samenwerkingspartners delen. 
 
Ecorys Nederland voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale 
standaard voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame 
bedrijfsvoering zijn vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, 
milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO2-uitstoot af, 
stimuleren we het ov-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSC- 
of PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO2-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% 
afgenomen. 
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1 Inleiding en onderzoeksaanpak 

De gemeente Amersfoort bereidt zich intensief voor op de decentralisaties in het sociaal domein. 
De decentralisaties gaan gepaard met een bezuinigingstaak als gevolg waarvan de diensten op het 
terrein van zorg ‘slimmer’ aangeboden dienen te worden. Een van de middelen hiertoe is het 
inzetten van wijkteams. In het Soesterkwartier is een proeftuin gestart waarbij door middel van het 
inzetten van een wijkteam invulling wordt gegeven aan de zorgvraag in de wijk.  
 
Met dit team kiest Amersfoort ervoor de genoemde decentralisaties integraal op te pakken en de 
kanteling als werkprincipe over de volle breedte van het sociale domein vorm te geven. De 
wijkteams bieden laagdrempelige, generalistische hulp waarbij wordt uitgegaan van eigen kracht en 
het eigen informele netwerk van de cliënten en waarin de begeleiding zoveel mogelijk collectief en 
gekoppeld aan netwerken in de buurt wordt aangeboden. De gemeente Amersfoort wil door middel 
van wijkteams goede, betere hulp leveren voor minder geld. Het wijkteam zou betere resultaten 
moeten bieden dan de klassieke wijze waarop voorheen zorg aangeboden werd, en zou derhalve 
(zoveel mogelijk) bij moeten dragen aan het realiseren van: 
• aanbod- en systeemgericht naar vraag- en mensgericht aanbod; 
• substitutie van tweede naar eerste lijn (van zware zorg naar lichte ondersteuning; 
• de versterking van de nulde lijn. 
 
De gemeente wil monitoren of, en in welke mate, bovenstaande doelen feitelijk zijn gerealiseerd. 
Om een antwoord te krijgen op deze vraag, heeft de gemeente Amersfoort, Ecorys gevraagd de 
evaluatie van het wijkteam uit te voeren. Nu het wijkteam in het Soesterkwartier enige tijd 
functioneert, wil de gemeente inzicht vergaren in de effecten van het wijkteam. De monitoring van 
de effecten van de proeftuin biedt de mogelijkheid om te leren en geeft input voor de nieuw te 
starten wijkteams. In deze rapportage doen we verslag van de aanpak die we hebben gevolgd om 
de effectiviteit en de efficiëntie van de proeftuin Soesterkwartier in beeld te brengen. We 
beschrijven en analyseren de gegevens. Integrale conclusies en aanbevelingen treft u in een 
separaat document. 
 
  Belangrijkste bevindingen van de evaluatie van de proeftuin Soesterkwartier zijn: 
• Op basis van 8 geanalyseerde cases blijkt de aanpak met wijkteams efficiënter en effectiever; 
• Analyse van 8 cases laat 16 procent maatschappelijk rendement zien; 
• Uitkomsten zijn in lijn met vergelijkbare analyses elders in Nederland; 
• Aanpak met wijkteams is integraal, sneller en naar verwachting duurzamer effectief ; 
• Eigen kracht en basisinfrastructuur blijkt lastig te mobiliseren. 
 
 

1.1 Plan van Aanpak 

In deze paragraaf zetten we de stappen uiteen die we hebben doorlopen om tot inzichten te komen. 
Om de effectiviteit en de efficiëntie van de proeftuin Soesterkwartier te beoordelen, zijn de 
volgende vier onderzoeksfasen doorlopen: 
 
Stap 1. Selectie cases proeftuin; 
Stap 2. Effectenarena; 
Stap 3. Effectencalculator; 
Stap 4. Check controllers. 
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2 Proeftuin Amersfoort 

2.1 Stap 1 en 2. Caseselectie en effectenarena’s 

Op 1 januari 2013 is de proeftuin Soesterkwartier van start gegaan. Om een beeld te krijgen van de 
problematiek waarmee het wijkteam te maken heeft, zijn alle hulpvragen vanaf de start van het 
team geïnventariseerd. Aan de hand van het registratiesysteem van het wijkteam zijn alle cases 
aan de hand van trefwoorden (bijvoorbeeld mishandeling, verslavingsproblematiek, gezondheid 
kind etc.) gescoord. Op basis van de totale score van alle cases is bepaald met welke (mix van) 
problematiek het wijkteam het meeste in aanraking komt. In overleg met het wijkteam zijn aan de 
hand van die mix acht cases geselecteerd, welke een goede afvaardiging zijn van het werkveld 
waarin het wijkteam opereert.  
 
Er is nadrukkelijk niet gestreefd naar een wetenschappelijk representatieve selectie, maar naar een 
uitgewerkt overzicht van specifieke cases die samen voldoende overtuigingskracht hebben omtrent 
de efficiëntie van de aanpak. Op basis van onze ervaring weten we dat er door deze expliciete 
uitwerkingen voldoende inzicht ontstaat omtrent de werkzame bestanddelen van de aanpak.  
 
Om de cases te analyseren is een combinatie van instrumenten ingezet: de effectenarena en de 
Effectencalculator. De effectenarena biedt vooral inzicht in effecten en effectiviteit van de proeftuin. 
De Effectencalculator biedt meer inzicht in de efficiëntie van de aanpak.  
Voor het uitvoeren van de effectenarena is een bijeenkomst georganiseerd voor een brede groep 
professionals. Na een algemene introductie over achtergrond, werkwijze en doel van de 
bijeenkomst is in acht aparte groepen gewerkt aan een Effectenarena per case. In alle groepen 
was een brede diversiteit aan wijkprofessionals aanwezig, zowel vanuit de proeftuin als daarbuiten. 
Aanwezig waren professionals vanuit zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, maatschappelijke 
organisaties en politie. In alle groepen was een betrokken lid van het wijkteam aanwezig.  
 
De effectenarena is als een spel waarin de belangrijke spelers worden uitgedaagd om met elkaar te 
verkennen wat de werkzame bestanddelen zijn in de aanpak1. Het streven is om als professionals 
onderling tot een beeld te komen over hoe de interventie werkt. In een bijeenkomst van circa drie 
uur ontdekten de betrokkenen wat de essentie is van de aanpak en welke effecten de inzet 
veroorzaken. Doordat verschillende partijen, uitvoerders, investeerders en incasseerders met 
elkaar in gesprek gaan worden verschillende aspecten van de aanpak duidelijk.  
 
Net als bij traditionele evaluaties begint een werksessie met de effectenarena met het in kaart 
brengen van de interventie. De effectenarena is speciaal ontworpen om deze basisstap op een 
gestructureerde en prettige wijze laten verlopen. Een meerwaarde van het werken met de 
effectenarena is dat naast de sociale kant, ook de zakelijke kant van de interventie aan de orde 
komt. Het werken met de effectenarena zorgt er voor dat partijen een gezamenlijk denkkader 
ontwikkelen waarbij begrip ontstaat voor elkaars achtergrond en betrokkenheid. Iedere partijen is 
betrokken vanuit het eigen perspectief. In de effectenarena komen deze perspectieven bij elkaar. 
Betrokkenen waren enthousiast en positief kritisch naar elkaar toe, waardoor het mogelijk bleek om 
vanuit verschillende perspectieven naar de aanpak te kijken en ook mogelijk tips en leerpunten in 
beeld te brengen.  
 

1  Beschrijving mede gebaseerd op ‘De Effectenarena: evalueren als gezelschapsspel’, J. Deuten, 2013 
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De effectenarena kan gezien worden als een plattegrond van de beoogde werking van de 
interventie of voorgenomen beleidsmaatregel. De beschikbare kennis van betrokken professionals 
wordt op een gestructureerde manier verzameld en op overzichtelijke wijze gebundeld en 
gepresenteerd. Tijdens de sessies zijn de vier aspecten van de effectenarena aan bod gekomen. 
 
• Het in beeld brengen van de activiteiten 
• Het benoemen van investeerders 
• Het beschrijven van ervaren of verwachte effecten 
• Het benoemen van incasseerders 
 
Met bovenstaande stappen bouwt de effectenarena voort op bestaande verandertheorie, die de 
basis vormt voor alle academische evaluaties. Binnen de groepen zijn de input, de activiteiten, het 
resultaat (de output) en het effect beschreven. Daarbij bieden de uitkomsten handvaten om 
activiteiten aan te scherpen of beter af te bakenen. Het kan ook aanleiding zijn om benoemde 
effecten nader te volgen met specifieke indicatoren. Hiermee biedt de effectenarena veel input voor 
nadere evaluatie. De veelvoud van beschreven effecten geven een schets van de hoek waarin de 
effecten verwacht mogen worden en geven richting aan indicatoren die de feitelijke effectiviteit van 
de interventie kunnen aantonen. De effectenarena is een belangrijke eerste stap in evidence-based 
werken. De effectenarena biedt de mogelijkheid om professionals op een aantrekkelijke wijze te 
helpen nadenken over de veronderstellingen die ze hebben omtrent de werking van een interventie. 
 
In de verschillende groepen is allereerst aandacht besteed aan hoe men precies aan het werk is 
gegaan. Zo concreet mogelijk zijn ondernomen acties in het gezin geïnventariseerd. Vervolgens is 
gesproken over de behaalde effecten per case, op het niveau van het gezin, maar ook breder op 
het niveau van de buurt en maatschappij. Er is speciaal aandacht besteed aan de kenmerken die 
volgens betrokkenen van invloed zijn geweest op de kwaliteit van het proces. Wat zijn kritische 
succesfactoren geweest, maar ook welke lessen kunnen achteraf worden geleerd. Deze zijn in de 
vorm van ‘tips’ meegenomen bij de effectenarena. Met de effectenarena’s is per case een 
inventarisatie van investeerders, zichtbare en te verwachten effecten en incasseerders opgesteld.  
 
De effectenarena’s van de acht cases zijn samengevat tot een effectenarena, waarin de rode 
draden zichtbaar vanuit de individuele cases, naar een hoger abstractieniveau zijn getild. In het 
figuur op de volgende pagina is een overzicht gemaakt van deze samenvatting van de acht 
uitgevoerde arena’s.  
 
Terugkerende effecten 
De effectenarena’s van de acht cases zijn naast elkaar gelegd en van daaruit zijn de 
overeenkomsten in investeerders/incasseerders, activiteiten en effecten gedestilleerd. De aanpak 
van het wijkteam bestaat in essentie uit herkenbare stappen die in meer of mindere mate worden 
ingezet, onafhankelijk van de individuele hulpvraag. We onderscheiden het intakegesprek, de 
zorganalyse, het vaststellen van de hulpvraag en het opstellen van een gezinsplan. Op basis 
hiervan vinden huisbezoeken plaats en zet het team in op bemiddeling, motiveren en activeren, 
inzicht en vertrouwen geven, ordenen en structureren en ondersteuning bieden. Daar waar 
aanvullende expertise nodig is wordt samengewerkt met andere hulporganisaties en indien nodig 
doorverwezen. De problematiek in de cases van het wijkteam is divers. De aanpak is erop gericht 
om op alle leefvelden ondersteuning te bieden. De problematiek wordt in alle gevallen integraal 
aangepakt en de aanpak geëvalueerd.  
 
Ook ten aanzien van de bereikte effecten zien we op het niveau van de cliënt/ het gezin, de 
organisatie en de buurt/maatschappij overeenkomstige effecten optreden. Belangrijke resultaten op 
het individuele niveau liggen in het herstellen van rust en stabiliteit, verbeteren van relaties, 

 

 
7 

  

Businesscases Proeftuin Soesterkwartier 



 

stabiliseren van situaties, vergroten van vaardigheden (zelfredzaamheid), van vertrouwen in 
hulpverlening en van bewustwording en mobilisatie en activatie van mensen. Misschien wel de 
belangrijkste effecten (en met de hoogste efficiencywinst) kunnen worden samengevat onder de 
noemer preventie. De interventies van het wijkteam leiden in een aantal gevallen tot het voorkomen 
van situaties die kostbaar en onwenselijk zijn voor de maatschappij en die met de tijd in ernst 
toenemen indien er geen oplossing wordt gevonden. We zien dat de aanpak van het wijkteam 
escalatie van de problematiek voorkomt. We denken hierbij aan toenemende schuldproblematiek, 
uithuiszetting, maatschappelijke opvang, schooluitval, werkloosheid etc. Het voorkomen dat deze 
effecten optreden wordt door wijkprofessionals als verdienste van het wijkteam benoemd.  
 
Het werken vanuit een wijkteam heeft ook effecten op organisatieniveau. Zo constateren we dat 
intensievere samenwerking, de snelheid van handelen en de kortere lijnen tussen organisaties als 
belangrijke effecten benoemd worden. Wijkprofessionals geven aan dat dit leidt tot efficiëntere en 
meer effectieve hulpverlening (gerichte inzet van professionals). In mindere mate constateren 
wijkprofessionals dat werken met een wijkteam effecten heeft op niveau van de buurt/maatschappij 
Er worden effecten benoemd als vermindering van overlast en toename van veiligheid. 
 
De effecten zoals deze door wijkprofessionals worden benoemd zijn actueel. Deze effecten 
constateren we op dit moment in de tijd. Kenmerkend voor de aard van de problematiek is dat de 
duurzaamheid van de effecten op voorhand vaak niet duidelijk is. De kans op herhaling van de 
problematiek is groot. Dit kan zich ook voordoen bij een aanpak met het wijkteam. Zeker op 
caseniveau is het de vraag in hoeverre de effecten stand houden in de tijd, danwel toenemen in de 
tijd. Dit nuanceert de uitkomsten. Uit gesprekken met wijkprofessionals merken we echter op dat er 
een gedragen beeld bestaat dat de kans op herhaling, terugval of recidive bij de aanpak met het 
wijkteam eerder kleiner is, dan groter, in vergelijking met de meer klassieke aanpak.  
 
Figuur 2.1 Overzicht Effecten Arena Proeftuin Soesterkwartier 
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Randvoorwaarden 
Tijdens de bijeenkomsten en de gesprekken aan tafel is tevens gesproken over de vraag wat het 
aan de inzet van het wijkteam is dat er voor zorgt dat de effecten ook gerealiseerd worden. 
Betrokkenen wijzen in eerste instantie op de snelheid waarmee het wijkteam in staat is cases op te 
pakken. Er bestaat geen wachtlijst en cases worden direct toegewezen en opgepakt. Dit voorkomt 
verergering en escalatie van situaties. Dit wordt door wijkprofessionals als enorm belangrijke 
voorwaarde benoemd. Nog los van de beperkte kans op escalatie geeft het cliënten het gevoel dat 
ze direct serieus genomen worden. Dit vergroot de betrokkenheid van cliënten bij de aanpak. De 
problematiek is vaak acuut. En er wordt acuut gereageerd door het wijkteam. Juist door de 
actualiteit van de problematiek is er bij cliënten een grotere bereidheid om aan de slag te gaan. 
 
Een tweede randvoorwaarde voor het tot stand komen van de effecten heeft betrekking op de 
mogelijke tijdsinzet van wijkteamleden. Binnen het wijkteam staat de vraag van cliënt centraal. De 
tijdsinzet wordt daar op afgestemd. Deze vrijheid om als professional zelf in te schatten welke 
tijdsinzet nodig is om een cliënt optimaal te ondersteunen wordt als vitaal onderdeel van de aanpak 
benoemd. In tegenstelling tot de gangbare aanname dat er meer tijd aan een huishouden wordt 
besteed, constateren we dat dit geen gegeven is. De tijdsinzet is intensiever, maar vaak ook korter. 
De tijdsinzet van wijkteamleden voorkomt dat andere professionals tijd besteden aan een gezin. 
Hierdoor is de totale tijdsbesteding eerder lager, dan hoger. Later leest u hier meer over. 
 
Het wijkteam heeft veelal geen historie met het gezin (heeft geen imago van dwang en drang) en 
kan een verse start maken en vanuit die (blanco) positie vertrouwen met het gezin opbouwen. Deze 
laagdrempeligheid zorgt er voor dat cliënten meer vrij zijn om hun verhaal te vertellen en eerder 
genegen zijn informatie te delen. Het wijkteam is tevens gehuisvest in de wijk. Wijkteamleden zijn 
aanwezig en zichtbaar in de wijk. Je hoort meer van en over elkaar. Je leert elkaar als partijen in de 
wijk ook beter kennen. Afstemming tussen professionals gaat makkelijker. Uit de analyse van de 
gesprekken en bijeenkomsten blijkt dat het idee bestaat dat indien het wijkteam niet in de wijk 
gehuisvest is, een belangrijk deel van de effecten niet gerealiseerd kunnen worden. 
 
Professionals geven tevens aan dat er meerwaarde gelegen is in het principe ‘een gezin, een 
gezicht’. Vanuit het Wijkteam blijven dezelfde personen gedurende het hulpverleningstraject 
betrokken, waardoor continuïteit in de aanpak en vertrouwen geborgd blijven. Deze continue 
betrokkenheid zorgt voor een band tussen cliënt en professional. Er kan vertrouwen groeien. Dit 
wordt als belangrijke randvoorwaarde benoemd. 
 
Het wijkteam bestaat uit generalisten die in staat zijn vanuit een brede scope hulpverlening te 
bieden. Dit betekent dat ingezet wordt op een integrale aanpak van alle gezinsleden en alle 
problematiek, op alle leefvelden. Dit vergroot de effectiviteit van de aanpak, zeker met het oog op 
de verwachte duurzaamheid van de effecten. 
 
Bovenstaande randvoorwaarden beschrijven de kaders om daadwerkelijk vraaggericht te kunnen 
werken. Vraaggericht werken is veelal een beleidsmatige term die meer impliceert dan vaak kan 
worden waargemaakt. Vaak zien we dat vraaggericht werken vooral betekent dat gevraagd wordt 
naar de hulpvraag van cliënten om vervolgens te constateren dat om redenen van budget of 
beleidsdoelstellingen hier beperkt aan tegemoet kan worden gekomen. Echt vraaggericht werken 
betekent dat er een helder beeld moet zijn van de complete (en vaak complexe) hulpvraag en 
vervolgens de ruimte inbouwt om hierin ook daadwerkelijk tegemoet te komen.  
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2.2 Stap 3 en 4. Effectencalculator en toets der kritiek 

Met een effectenarena krijg je grip op effecten, investeerders en incasseerders. Het zegt echter nog 
weinig over de efficiëntie van de inzet. Hiertoe is de Effectencalculator ontwikkeld. De 
Effectencalculator is een interactief evaluatie-instrument. Betrokkenen beschrijven samen tijdens 
een bijeenkomst van een dagdeel het verschil dat een interventie maakt in het leven van cliënten 
en daarnaast de professionele ondersteuning die daaraan verbonden is, inclusief een inschatting 
van de kosten daarvan. Met elkaar is gekeken hoeveel tijd, tegen welk uurtarief, de hulpverleners 
per case hebben besteed waarbij onderscheid is gemaakt naar soorten zorguren: ‘handen aan het 
bed’, overleg en administratie. Daar zijn de prijzen van de aangeboden trajecten, producten en/of 
voorzieningen bij opgeteld.  
 
De meerwaarde van de interventie wordt zichtbaar gemaakt door op dezelfde manier een 
referentiesituatie te beschrijven: hoe zou het leven van de cliënt verlopen zonder deze specifieke 
interventie en welke ondersteuning zou dan geleverd worden? Ook in de referentiesituatie zijn alle 
kosten, zoals hierboven beschreven, opgenomen. Omdat het een hypothetische situatie betreft, zijn 
de kosten vanuit de expertise van de aanwezige hulpverleners zo reëel mogelijk ingeschat.  
 
Een ingevulde Effectencalculator wordt vervolgens uitgewerkt: enerzijds in een beknopte 
casusbeschrijving en anderzijds in een rekenmodel. Deze leveren de basis voor diverse 
analysemogelijkheden en maken het mogelijk om in termen van reële kasstromen de aanpak af te 
zetten tegen alternatieve aanpakken.  
 
In de tweede bijeenkomst stond de Effectencalculator centraal en is een kwantitatieve doorvertaling 
gemaakt van de kwalitatieve uitkomsten van de bijeenkomst met de Effectenarena. In deze 
bijeenkomst zijn grotendeels dezelfde professionals aanwezig geweest, en daar waar zij niet 
konden vervangen door collega’s. Met behulp van een maatschappelijke prijslijst zijn de 
ondernomen activiteiten uit de effectenarena vertaald naar kosten. Op die manier is de 
maatschappelijke meerwaarde van activiteiten / interventies gekoppeld aan de geldstromen in de 
wijk / gemeente. Vervolgens is per case een schets opgesteld van de referentiesituatie, ofwel hoe 
het gezin in de reguliere situatie zorg was geboden. Ook van deze situatie zijn vervolgens de 
kosten zo goed mogelijk geschat. Op deze manier zijn de interventies, gepleegd door het wijkteam, 
afgezet tegen een reguliere referentiesituatie, waardoor per case een scherp beeld ontstaat van de 
meerwaarde van de inzet van het Jeugd- en Gezinsteam, met name in financieel opzicht. 
 
Om bevestigd te worden in de aannames die we samen met de wijkprofessionals gemaakt hebben 
bij de uitvoering van de Effectencalculator hebben we de uitwerkingen besproken met controllers 
van de gemeente en verschillende betrokken zorgaanbieders. Uit deze besprekingen bleek dat de 
gehanteerde kengetallen aansloten bij de kengetallen zoals deze in de verschillende organisaties 
gebruikt worden. Hoewel we niet alle cijfers op case niveau hebben kunnen toetsen bestaat het 
beeld dat er geen ongebruikelijke cijfers zijn gebruikt. Dit vergroot de robuustheid van de 
uitkomsten.  
 
Van alle acht cases is een uitwerking opgesteld, waarin enerzijds de situatie van de cliënt/gezin is 
weergegeven en anderzijds de kosten van de inzet in beeld zijn gebracht. De aanpak van het 
wijkteam is daarin afgezet tegen de referentiesituatie. De uitkomsten zijn visueel weergegeven in 
een afbeelding. Het verloop van de kosten in de tijd is in grafieken weergegeven. Vervolgens zijn 
de cases kort beschreven, inclusief een korte toelichting ten aanzien van de aanpak, bereikte 
effecten, verschillen met de referentiesituatie en mogelijke leer- en verbeterpunten.  
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2.3 Cases uitwerkingen 

2.3.1 Case 1 
Deze case betreft een gezinssituatie van een moeder, vier kinderen (van 3 verschillende vaders) en 
een vader. De vader van de twee jongste kinderen woont in huis. Tussen de moeder, (stief)vader 
en oudste zoon is veel onenigheid. De oudste zoon werkt niet en volgt geen opleiding. Moeder 
heeft schulden en kan daardoor mogelijk worden opgepakt door de politie. In het bovenste gedeelte 
van het volgende plaatje is de ontwikkeling in het gezin opgenomen en is (samengevat) te zien 
welke inzet het wijkteam en andere organisaties gepleegd hebben. In het onderste gedeelte van 
het plaatje is de referentiesituatie beschreven; de alternatieve hulp die het gezin had gekregen als 
het wijkteam er niet was geweest. In beide gevallen is het financiële (voor de maatschappij) en het 
sociaal/emotionele resultaat (voor het gezin) uiteengezet.  
 
Figuur 2.2 Uitwerking Case 1 

 
 
De inzet van het wijkteam heeft onder andere bestaan uit het duidelijk krijgen van de hulpvragen, 
activeren en motiveren van de betreffende gezinsleden, structuur aanbrengen, in contact brengen 
van zoon met verschillende organisaties (school/werk), bemiddelen, opstellen van een 
veiligheidsplan en ondersteunen in het op orde krijgen van de administratieve en financiële situatie. 
De belangrijkste effecten van de aanpak betreffen de preventie van een (mogelijke) gijzeling, tot 
stand brengen van duidelijke relaties in het gezin, stabiliseren van de schuldsituatie en aanbrengen 
van meer structuur. Negatieve of niet bereikte effecten zijn gelegen in de blijvende inactiviteit van 
zoon, blijvende stress in het gezin en de blijvende druk op de relatie van de ouders. 
 
Ten aanzien van de Effectencalculator zien we dat aanpak van het wijkteam en de referentiesituatie 
wat betreft kosten en looptijd enige tijd gelijk oplopen. Uiteindelijk komen de kosten van de 
referentiesituatie hoger uit. Het belangrijkste verschil met de referentiesituatie is gelegen in de 

 

 
11 

  

Businesscases Proeftuin Soesterkwartier 



 

hoeveelheid partijen die betrokken zouden zijn geweest. Door de vele overdracht momenten die 
daarmee gemoeid zijn, ontstaat meer ruimte waarin de situatie kan escaleren en een gijzeling 
mogelijk had plaatsgevonden. In de referentiesituatie gaat er meer tijd overheen (door overdracht, 
indicatiestelling en wachttijd tot ruimte in hulpprogramma) voordat daadwerkelijke hulpverlening 
plaatsvindt. Daardoor lopen de kosten hoger op en langer door in de tijd. De bereikte en niet 
bereikte effecten in beide situaties zijn min of meer aan elkaar gelijk, waarbij in de referentiesituatie 
er minder aandacht zou zijn geweest voor problematiek rondom de oudste zoon (18+). 
 
Figuur 2.3 Kostenverloop Wijkteam vs. referentiesituatie Case 1  

 
 
De belangrijke leerpunten die uit de case naar voren komen zijn:  
• Kortere lijnen met ketenpartners 
• Kennis verbreding (uitbreiden sociale kaart) 
• Wijkteam kan snel schakelen en bestrijkt meerdere leefvelden (en gezinsleden) 
• Breder perspectief van mogelijkheden 
• Ook wel de beperking die een hulpverlener heeft in relatie tot de wil van de cliënt 
 
Verder zien we bij deze case het belang van het moment waarop de meting heeft plaatsgevonden. 
Zoals ook andere cases is deze case nog niet afgerond. De effecten ontwikkelen zich dan ook. 
Inmiddels is de situatie al weer een andere dan op het moment dat we naar de casuïstiek hebben 
gekeken. De ontwikkeling komt echter ten goede aan het resultaat. 
 
 

2.3.2 Case 2 
De aanmelding bij het wijkteam van het gezin uit Case 2 is door jeugdverpleegkundige gedaan. Zij 
maakt zich zorgen over het functioneren op school van de jongste zoon naar aanleiding van het 
overlijden van zijn vader. Moeder woont met drie kinderen in huis. Door geld- en 
opvoedingsproblemen (onder meer door verwaarloosde rouwverwerking na het overlijden van de 
vader van de twee jongste kinderen) is er veel spanning in het gezin. Een van de oudere kinderen 
lijkt te ontsporen. 
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Figuur 2.4 Uitwerking Case 2

 
 
Het wijkteam heeft tijdens het eerste bezoek met moeder alle problemen op een rij gezet en met 
elkaar is geprobeerd hierin een prioritering aan te brengen.  
 
Moeder is in het verleden al vaker in aanraking geweest met schuldhulpverlening en heeft zelf al 
contact opgenomen met Budgetbeheer. De terugkerende schuldproblematiek maakt dat de 
woningcorporatie wil dat het gezin uit huis gezet wordt. Door de dreigende uithuiszetting wordt het 
SAVE-team ingeschakeld. In overleg met alle partijen en door de tussenkomst en toezeggingen 
van het wijkteam wil de woningcorporatie het gezin alsnog een kans geven. Een vertegenwoordiger 
van de woningcorporatie geeft aan dat zonder de tussenkomst van het wijkteam, het gezin wel uit 
huis zou zijn gezet (de financiële consequenties hiervan zijn om die reden beschreven in de 
referentiesituatie). En ondanks dat dit gezin eigenlijk geen recht meer heeft op een VIA-traject (hier 
is al tweemaal gebruik van gemaakt) wordt ook dit nog een keer toegewezen. Aan een VIA-traject 
zijn echter bepaalde voorwaarden verbonden waardoor het wijkteam de regie over het gezin 
waarschijnlijk niet meer kan voeren2.  
 
Omdat het gezin nu niet uit huis is geplaatst en moeder is gestopt met haar studie is er ruimte voor 
rouwverwerking. Moeder krijgt hierdoor steeds meer zelfvertrouwen en de rust keert langzaam 
terug in het huishouden.  
 

2  Op het moment dat deze case wordt besproken is daar nog een discussie over gaande.  
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Figuur 2.5 Kostenverloop wijkteam vs. referentiesituatie Case 2

 
 
Ondanks dat dit gezin op korte termijn zowel effectiever als efficiënter geholpen is door het 
wijkteam dan in de referentiesituatie gebeurd zou zijn, is men er tijdens de uitvoering van de 
Effectencalculator niet zeker van of dit effect ook op lange termijn stand zal houden. Het 
belangrijkste discussiepunt is dat dit gezin (wellicht tegen beter weten in) nog een kans gegund is. 
Wellicht had een verandering in het gedrag geforceerd moeten worden door het gezin de hand niet 
meer boven het hoofd te houden. Nu is de uithuiszetting voorkomen maar aangezien dit gezin voor 
de derde keer een VIA-traject in gaat is de kans dat de huur in de toekomst wederom niet betaald 
wordt, aanwezig. In dat geval zal het gezin alsnog uit huis gezet worden, met alle negatieve 
effecten, zoals beschreven in de referentiesituatie, van dien. Als dat gebeurt, zijn de extra 
inspanningen (en bijbehorende kosten) van het wijkteam, Portaal en Stadsring51 nu voor niets 
geweest. Op het moment van de evaluatie van het Wijkteam is dat nog niet aan de orde en heeft de 
tussenkomst van het wijkteam een uithuiszetting voorkomen en heeft dit ertoe geleid dat er ruimte 
is om ook de overige problematiek in het gezin aan te pakken.  
 
De belangrijke leerpunten die uit de case naar voren komen zijn:  
• Een persoonlijke en faciliterende aanpak (i.p.v. volledig in dienst staan van het gezin) en het 

samen met het gezin in kaart brengen van de problemen zorgt voor meer draagvlak voor de 
veranderingen binnen het gezin; 

• De persoonlijke en laagdrempelige aanpak zorgt voor sneller en meer vertrouwen in de 
hulpverlening; 

• De effecten van de wijkteamaanpak doen zich voor op verschillende leefvelden; 
• Een nieuwe partij in de hulpverlening, met een andere aanpak, kan reeds betrokken partijen 

overtuigen om mee te werken en kostenverhogende factoren beheersen. 
 
Discussiepunten: 
• Wat zou leidend moeten zijn? Effecten en efficiency op de korte of de lange termijn? 
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2.3.3 Case 3 
Deze case is bij het wijkteam binnengekomen via het Steunpunt Huiselijk Geweld en Bureau 
Jeugdzorg. Vader en moeder zijn gescheiden. Moeder woont samen met zoon. Vader kampt met 
alcohol- en geweldproblematiek. Vader wil graag contact met zoon en valt moeder en zoon lastig 
(stalken). Zoon wil geen contact met dronken vader (zoon wil alleen contact indien vader nuchter 
is). De problematiek speelt ruim 10 jaar, maar problemen worden tot dan toe binnen het netwerk 
opgelost. 
 
Figuur 2.6 Uitwerking Case 3 

 
 
Het wijkteam heeft de case integraal opgepakt en contact gelegd met moeder, vader en betrokken 
familie. De hulpvraag van zowel vader als moeder is in beeld gebracht. Daarnaast is contact gelegd 
met bureau Jeugdzorg omtrent de veiligheid van zoon en zijn kaders vastgelegd. Met vader en 
moeder zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het contact met zoon, nuchter zijn op 
contactmomenten en melden van misstanden door moeder bij de politie (indien vader dronken 
verschijnt). De bezoekregeling verloopt een aantal keer zoals afgesproken, waarna vader opnieuw 
dronken wordt. Wederom vangt het netwerk de problemen op. Op een gegeven moment escaleert 
de situatie en wordt vader opgepakt door de politie. De voorwaardelijke straf die vader boven het 
hoofd hangt is een belangrijke stimulatie om deel te nemen aan het Detoxprogramma van Victas, 
waardoor vader (vooralsnog) van zijn drankgebruik afkomt. De belangrijkste effecten zijn onder 
ander het (voorlopig) stoppen van de alcohol- en geweldproblematiek, de verbeterde relaties 
tussen de betrokkenen, de ruimte die daardoor ontstaat voor de opvoeding van de zoon en de 
bewustwording van moeder ten aanzien van de verslavingsgevoeligheid van zoon. 
 
In deze case zien we in de Effectencalculator de kosten en het verloop in de tijd tussen de inzet 
van het wijkteam en de referentiesituatie ongeveer gelijk oplopen. In de referentiesituatie zouden 
meerdere instanties betrokken zijn in de hulpverlening. Naar alle waarschijnlijkheid was Bureau 
Jeugdzorg sterker betrokken en was men sneller in een dwang en drang situatie terecht gekomen 
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(minder vertrouwen in hulpverlening en meer stress voor het gezin). Een belangrijk voordeel van de 
inzet van het wijkteam is dat zij laagdrempelig (met vertrouwen) integraal in hebben kunnen zetten 
op alle familieleden. Bureau Jeugdzorg3 daarentegen zou zich richten op de zoon en minder ruimte 
hebben om de hulpvraag van vader op te pakken. Doordat in de referentiesituatie naar alle 
waarschijnlijkheid sprake zou zijn geweest van een AMK-melding en onderzoek komen de kosten 
hoger uit. Met de aanpak van het wijkteam is dit voor dit moment voorkomen.  
 
De belangrijkste kritische succesfactor in deze case is de escalatie van de situatie met de aangifte 
en voorwaardelijke straf als gevolg. Zonder dit gegeven had de situatie, net als in het verleden, 
voortgeduurd, waarin het netwerk de problemen opvangt. In deze situatie had vader niet vrijwillig 
deelgenomen aan het noodzakelijke afkickprogramma van Victas.  
 
Figuur 2.7 Kostenverloop wijkteam vs. referentiesituatie Case 3 

 
 
De belangrijke leerpunten die uit de case naar voren komen zijn:  
• Mogelijk in kunnen zetten van een netwerkberaad. In deze case zorgt de hulp vanuit het 

netwerk er feitelijk voor dat de situatie voortduurt. Bewustwording van het netwerk van haar rol 
in de situatie zou een factor kunnen zijn om op in te zetten. 

• De wijkagent (die al lange tijd bekend is met de problematiek) had eerder betrokken kunnen 
worden. Met het in een vroeg stadium betrekken van de wijkagent (informeel contact laten 
leggen met moeder), zou de drempel bij moeder om bij problemen de politie te bellen, verlaagd 
kunnen worden. 

 
 

2.3.4 Case 4 
De case is bij het Wijkteam binnengekomen via Kwintes. Na een ruzie thuis had moeder zich bij 
Kwintes gemeld. In deze case is sprake van een samengesteld gezin bestaande uit vader, moeder, 
een zoon van 6 en baby van 5 maanden. Er is veel spanning tussen de ouders en veel ruzie binnen 
het gezin. Moeder pakt na iedere ruzie haar koffers en dit brengt veel onrust teweeg bij de 

3 Bureau Jeugdzorg is met de inzet van het wijkteam ook betrokken geweest, maar heeft haar expertise door de aanwezigheid 
van een Jeugd- en Gezinsteam heel gericht kunnen inzetten. 
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kinderen. Daarnaast bestaan zorgen over de zoon ten aanzien van zijn motorische- en intellectuele 
ontwikkeling. 
 
Figuur 2.8 Uitwerking Case 4 

 
 
Er hebben door het wijkteam diverse huisbezoeken plaatsgevonden, waarin onder andere is 
ingezet op een zorg-krachtenanalyse, bemiddelingsgesprekken en opstellen van een 
veiligheidsplan. Daarnaast is ook opvoedingsondersteuning geboden. Vader is in deze periode een 
hulptraject gestart bij Algemeen Maatschappelijk Werk. Door het hulptraject van maatschappelijk 
werk is de eigenwaarde van vader toegenomen. De belangrijkste effecten van de inzet van het 
Wijkteam betreffen de toegenomen stabiliteit in de gezinssituatie, preventie van opname in 
maatschappelijke omvang, toegenomen rust en stabiliteit voor de kinderen en preventie van een 
AMK-melding. 
 
In de referentiesituatie duurt het langer voordat daadwerkelijke hulpverlening tot stand komt. Er zijn 
meerdere instanties bij betrokken, waarbij indicatiestelling een rol speelt. Daarnaast zijn er 
meerdere gezichten in het gezin aanwezig. De kosten komen wat hoger uit door de tijdsduur en 
inzet van meerdere partijen. Uiteindelijk is de hulpverlening in gelijke mate effectief als het gaat om 
de bereikte effecten voor het gezin.  
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Figuur 2.9 Kostenverloop wijkteam vs. referentiesituatie Case 4 

 
 
De belangrijke leerpunten die uit de case naar voren komen zijn:  
• Voor het succes van deze case is het erg belangrijk geweest dat de hulpverlener vanuit het 

Wijkteam al bekend was bij de moeder van het gezin (via het consultatiebureau). Hierdoor 
kwam zij gemakkelijk het gezin binnen en was er geen / minder sprake van argwaan.  

• Communicatie tussen zorgpartijen is belangrijk. In deze case is geen contact geweest tussen 
het wijkteam en Algemeen Maatschappelijk Werk.  

• Door de snelle inzet van het wijkteam blijft het gezin veel onrust bespaard. 
 
 

2.3.5 Case 5 
De vijfde case gaat over een moeder en een dochter. De moeder is eenzaam en belt het Leger des 
Heils voor een dagbesteding. Omdat het Leger des Heils het idee heeft dat er meer aan de hand is 
dan een eenzame moeder, sturen zij haar door naar het wijkteam. Moeder blijkt een aantal 
beperkingen (indicatie klasse 4) te hebben, ze krijgt10 uur zorg per week en ze heeft een 
persoonlijk begeleider. In het gezin is veel spanning, er is veel discussie tussen moeder en de 
gezinsvoogd over de dochter. De dochter krijgt niet de zorg die ze nodig heeft en ze heeft op 
school last van angst en woede aanvallen, waarvoor ze bij Zon en Schild op de wachtlijst staat 
(3mnd) voor diagnostiek.  
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Figuur 2.10 Uitwerking Case 5 

 
 
Het wijkteam is in eerste instantie bij het gezin langs gegaan om het probleem te inventariseren. Er 
blijkt al een persoonlijk begeleider en een gezinsvoogd bij het gezin betrokken te zijn. In het 
verleden is er veel weerstand en achterdocht geweest vanuit het gezin ten aanzien van 
hulpverlening. Gezien de situatie met de dochter in combinatie met de mogelijkheden van de 
moeder is het nodig snel tot actie te komen om gedwongen uithuisplaatsing van de dochter te 
voorkomen. Door de tussenkomst van het wijkteam lijkt moeder weer mee te willen werken dus 
wordt er geprobeerd zo snel mogelijk een afspraak met alle betrokken partijen te maken. Dit is niet 
volledig gelukt. De persoonlijk begeleider kon geen tijd vrij maken en is derhalve niet bij het ‘grote 
overleg’ geweest. De samenwerking met de gezinsvoogd verloopt wel goed. Na het overleg wil 
moeder ineens geen contact meer met het wijkteam of andere hulpverleners en lijkt alleen contact 
te onderhouden met de persoonlijk begeleider.  
 
Het wijkteam heeft dus in dit gezin alleen een aantal gesprekken gevoerd en heeft zelf geen 
concrete hulp kunnen bieden. Voordat dat aan de orde was, is hen immers de toegang tot het 
huishouden ontzegd. Door de signalen vanuit het wijkteam heeft de gezinsvoogd wel actie 
ondernomen om de dochter versneld uit huis te plaatsen.  
 
De inzet van het wijkteam in deze case is in principe bovenop de bestaande hulp ingezet, zonder 
direct tot meer of een beter resultaat te leiden. In dit geval heeft de inzet van het wijkteam dus tot 
een toename van maatschappelijke kosten geleid en komen de totale kosten hoger uit dan in de 
alternatieve, referentiesituatie het geval geweest zou zijn.  
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Figuur 2.11 Kostenverloop wijkteam vs. referentiesituatie Case 5 

 
 
De belangrijke leerpunten die uit de case naar voren komen zijn:  
• In eerste instantie lijkt de aanpak van het wijkteam te werken, moeder is bereid de hulp te 

aanvaarden. 
• De samenwerking met de reeds aanwezige andere hulpverleners (vooral de persoonlijk 

begeleider komt niet van de grond, dit zou in de toekomst een signaal kunnen zijn om de 
hulpverlening niet verder door te zetten. 

• Het wijkteam kan dus niet altijd van toegevoegde waarde zijn en moet proberen hier zo vroeg 
mogelijk in het traject een inschatting van te maken. Deze case is voor het wijkteam, in verband 
met het teamleren, wel erg waardevol geweest. 

 
Discussiepunten: 
• Wat is de hiërarchie tussen bestaande hulpverleners in een gezin en het wijkteam? Wie heeft 

welke bevoegdheden? 
• Moet het wijkteam bij een vermoeden van niet goed functionerende hulpverleners (in dit geval 

de persoonlijk begeleider) het zorgkantoor hiervan op de hoogte stellen? 
• In hoeverre kan en mag het wijkteam in het kader van het welbevinden van het gezin het 

dossier, zonder medeweten en toestemming van het gezin, doorspelen aan andere 
zorginstanties? Vooral omdat dit gezin al erg terughoudend is ten opzichte van hulpverleners. 
Wat weegt zwaarder: het welbevinden of de privacy van het gezin?  

 
 

2.3.6 Case 6 
Case 6 draait om een gezin waar naast sprake van alcohol- en drugsgebruik, ook sprake is van 
huiselijk geweld. De relatie tussen vader en moeder is verstoord.  
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Figuur 2.12 Uitwerking Case 6 

 
 
De inzet van het wijkteam heeft in deze case betrekking op het in kaart brengen van de hulpvraag, 
huisbezoeken aan het gezin om de communicatie in gang te zetten en vertrouwen op te bouwen en 
doorverwijzen naar andere hulpinstanties. Vanuit het op gang brengen van de communicatie 
binnen het gezin zijn afspraken gemaakt en wordt het netwerk van het gezin aangeboord en 
geactiveerd. De belangrijkste effecten betreffen de afname van het huiselijk geweld, de verbeterde 
relaties binnen het gezin, inzicht in eigen handelen en vertrouwen in elkaar, toegenomen 
vertrouwen van moeder, (her)integratie van moeder op de arbeidsmarkt en herstel van opvoeding 
in een veilige huissfeer ten aanzien van de kinderen. Op organisatieniveau zijn belangrijke effecten 
de efficiëntere samenwerking tussen hulporganisaties en het elkaar steeds beter vinden en 
informeren. Verder is een belangrijk effect van de aanpak gelegen in de preventie van kosten 
doordat moeder niet langer gebruikt maakt van de ziektewet en door de afname van huiselijk 
geweld geen gebruik heeft hoeven maken van maatschappelijke opvang.  
 
Kijken we naar de resultaten vanuit de Effectencalculator dan zien we dat de effectiviteit van de 
aanpak tussen het Wijkteam en de referentiesituatie aan elkaar gelijk is, maar dat de kosten 
aanzienlijk hoger liggen. In de referentiesituatie komt de hulpverlening later op gang (na melding en 
indicatiestelling) en liggen de kosten van de inzet van Bureau Jeugdzorg hoger. 
 
Een belangrijk voordeel van de inzet van het wijkteam in deze situatie is dat er geen wachttijden 
zijn en dat zij direct beschikbaar zijn. Daarnaast bestaat het wijkteam uit generalisten en vindt 
hulpverlening vanuit een breed bereik plaats en is gericht op alle leden van het gezin.  
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Figuur 2.13 Kostenverloop wijkteam vs. referentiesituatie Case 6 

 
 
De belangrijke leerpunten die uit de case naar voren komen zijn:  
• Een intensievere begeleiding van cliënten zorgt er voor dat daadwerkelijk voortgang wordt 

geboekt. 
• Er is vertrouwen in de hulpverleners. Er ontstaat een positieve werkrelatie. 
• Snel loslaten van de cliënten leidt snel tot terugval. 
• Vinger aan de pols beleid werkt om terugval te voorkomen. 
• Door de inzet van het wijkteam kan de inzet van de specialist (in dit geval verslavingszorg) 

effectiever zijn omdat de wachttijd wordt overbrugd en de client gemotiveerder is om af te 
kicken. 

 
Discussiepunten 
• Hoe lang en hoe intensief mag het vinger aan de pols houden blijven en zijn? 
• Wanneer kan je een case feitelijk afsluiten? 
• Kan je hard maken dat intensievere persoonlijke begeleiding er voor zorgt dat afspraken 

worden nagekomen en dat bereidheid bestaat bij cliënten om vast te houden aan de ingeslagen 
weg?  

 
 

2.3.7 Case 7 
Deze case is bij het wijkteam binnengekomen vanuit het ondersteuningsteam van school, waarbij 
zorgen werden geuit ten aanzien van de fysieke verzorging en concentratieproblemen van zoon. 
Zoon woont met zijn vader in bij oma. Moeder en(half) broertje/zusje wonen in Kampen. Moeder 
kan de zorg voor de kinderen niet aan. Vader heeft geen werk, geen inkomen, geen eigen 
woonruimte, schuldproblematiek en is wietverslaafd. 
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Figuur 2.14 Uitwerking Case 7 

 
 
Het wijkteam heeft contact gelegd met het gezin en de hulpvraag in beeld gebracht. In deze case is 
sprake van multi-problematiek en aldus sprake van meerdere hulpvragen. De hulpvraag van vader 
was gericht op het op orde krijgen van de eigen situatie (inkomen en woonruimte verkrijgen), 
daarnaast bestonden de initiële vragen rondom de fysieke verzorging en concentratieproblemen 
rondom zoon. Het Wijkteam heeft een tweesporenbeleid ingezet, gericht op zowel vader als zoon 
(daarnaast is oma betrokken in de ondersteuning). Enerzijds is ingezet op ondersteuning van vader 
in het op orde krijgen van de financiële situatie (inkomen, schulden, verzekeringen, ID etc.) en 
anderzijds is met zowel vader als oma gekeken naar de verzorging van zoon en is daarin 
(opvoedings-)ondersteuning geboden. Oma is geactiveerd haar netwerk in te schakelen ter 
ondersteuning van het op orde brengen van haar eigen administratie. De belangrijkste effecten zijn 
de verbeterde relaties binnen het gezin, de verbeterde verzorging van zoon (door oma en vader) en 
meer rust en orde in het huishouden. Ten aanzien van vader is bereikt dat hij DigID, kinderbijslag 
en inzicht in de schuldproblematiek heeft verkregen. Er is veel tijd geïnvesteerd in het contact met 
de sociale dienst omtrent een mogelijke uitkering en schuldsanering van vader, echter zonder 
resultaat. Vader heeft het contact op een gegeven moment verbroken en er is momenteel geen 
contact meer met vader. De verzorging van zoon is (tijdelijk) op orde. De situatie is niet stabiel. Er 
is sprake dat vader mogelijk met zoon richting een andere stad vertrekt, wat zorgt voor onrust bij 
zoon. Oma is in deze situatie de belangrijkste verzorgende figuur voor zoon.  
 
Kijken we in deze case naar de Effectencalculator dan zien we dat in de referentiesituatie min of 
meer dezelfde effecten worden bereikt ten aanzien van vader en zoon. In die zin is de reguliere 
hulpverlening even effectief. Doordat er meerdere partijen bij betrokken zijn en er sprake is van 
wachttijden in het hulpverleningstraject liggen de kosten hoger en is het traject minder efficiënt. IN 
de referentiesituatie wordt bij aflopen van het hulpprogramma de lijn met zorg verbroken en dient 
hulpverlening bij escalatie volledig opnieuw te worden opgestart. In de huidige situatie blijft de lijn 
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met het wijkteam bestaan en kan relatief eenvoudig ingesprongen worden wanneer dat nodig is en 
de hulpverlening worden voortgezet.  
 
Figuur 2.15 Kostenverloop wijkteam vs. referentiesituatie Case 7 

 

De belangrijke leerpunten die uit de case naar voren komen zijn:  
• Het effectief vaststellen van de zorgvraag. Waar zet je wel en niet op in, gezien de complexiteit 

van de problematiek (wat is zinvol en wat niet)? 
• Een belangrijke kritische succesfactor is de welwillendheid van de cliënt (vader wil op een 

gegeven moment niet meer en verbreekt het contact) 
• Hoe kan je de veiligheid van het kind zoveel mogelijk borgen, gezien de onstabiele situatie? 
• Efficiënte en effectieve inzet van andere organisaties (doorverwijzen). In deze case heeft het 

contact met de sociale dienst veel tijd gekost. Wellicht had een andere partij kunnen worden 
ingezet (sociaal raadslieden), gezien de complexe juridische situatie.  

 
 

2.3.8 Case 8 
In deze case bestaat de hulpvraag aan het wijkteam uit ondersteuning bij het zoeken naar een 
betaalde baan en eigen woonruimte. De cliënte (18 jaar) woont in bij haar vriend (sinds haar 
veertiende uit huis), heeft geen betaald werk en heeft schulden. De cliënte heeft, op aandringen 
van haar schoonmoeder, zelf bij het wijkteam om hulp gevraagd bij het zoeken naar werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 0 

€ 1.000 

€ 2.000 

€ 3.000 

€ 4.000 

€ 5.000 

€ 6.000 

€ 7.000 

apr-13 mei-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13

Wijkteam april t/m okt 2013 Referentie april t/m okt 2013

 
24 

 
  

Businesscases Proeftuin Soesterkwartier 



 

Figuur 2.16 Uitwerking Case 8 

 
 
De activiteiten van het wijkteam bestonden onder andere uit het gezamenlijk formuleren van de 
hulpvraag en vervolgens ondersteuning bieden bij het ordenen en structuren van de financiële 
situatie en activeren van de cliënte ten aanzien van het solliciteren (zelf laten handelen. De cliënte 
heeft uiteindelijk een baan gevonden. Zij heeft inmiddels een andere relatie en woont op de 
stadscamping. De schuldenproblematiek is niet opgelost. Door de blijvende schuldenproblematiek 
kent de case een open afronding. Verwacht wordt dat de cliënte in de toekomst weer bij het 
Wijkteam zou kunnen aankloppen voor hulp. Belangrijke effecten zijn inzicht in de eigen (financiële) 
situatie, activatie tot handelen, financiële situatie gestabiliseerd (schulden nemen niet toe en cliënte 
krijgt ID kaart) en meer vertrouwen in de hulpverlening.  
 
Kijken we naar de resultaten van de Effectencalculator dan zien we dat met de inzet van het 
wijkteam hulpverlening snel op gang kwam en relatief effectief (orde in financiële situatie en betaald 
werk) en efficiënt verloopt (kosten lager dan in referentiesituatie). In de referentiesituatie zou de 
cliënte langer buiten beeld van de hulpverlening zijn gebleven, waardoor de schulden waarschijnlijk 
waren opgelopen en de cliënte bij Jongerenwerk of Stadsring 51 terecht was gekomen. Van de 
referentiesituatie is geschat dat de effectiviteit gelijk is (financiële situatie op orde en een betaalde 
baan), maar dat de hulpverlening minder efficiënt zou zijn verlopen (er gaat meer tijd overheen en 
kosten liggen hoger).  
 
Belangrijk voordeel van de inzet van het wijkteam in deze situatie is de snelheid van de 
hulpverlening, maar ook de laagdrempeligheid en vertrouwen dat is geboden. Daarnaast wordt de 
lijn met de hulpverlening niet afgesloten.  
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Figuur 2.17 Kostenverloop wijkteam vs. referentiesituatie Case 8 

 
 
De belangrijke leerpunten die uit de case naar voren komen zijn:  
• Doordat de cliënte zelf met een specifieke vraag hulp heeft gezocht bij het Wijkteam (hulp bij 

het zoeken naar werk) is het lastig andere problemen bij de case te betrekken (bijvoorbeeld het 
bestaan van schulden, woonsituatie). 

• Ook zonder indicatie of doorverwijzing kon de cliënte terecht bij het Jeugd- en Gezinsteam. 
Hierdoor is een verdere verslechtering van de situatie voorkomen. Ook heeft de cliënte nu meer 
vertrouwen in de hulpverlening, waardoor verwacht kan worden dat zij bij toekomstige 
problemen ook weer aan zal kloppen bij het Jeugd- en Gezinsteam. 

 
 

2.4 Analyse uitkomsten 

Voorafgaand aan de selectie van de acht onderzochte cases hebben we de totale caseload van het 
wijkteam geanalyseerd. Op basis van die analyse constateren we dat de casuïstiek zeer divers is. 
Het wijkteam opereert op veel verschillende leefvelden. De kracht van het wijkteam is daarnaast 
met name gelegen in de snelheid waarmee ze ter plaatse zijn, de integrale aanpak en brede scope 
van de hulpverlening en de gerichte inzet van andere professionals. De specifieke achtergrond van 
ieder teamlid zorgt dat de hulpverleners die onderdeel uitmaken van het wijkteam heel gericht 
ingezet kunnen worden. Na een inventarisatie van de problemen kan, indien nodig, nog geschoven 
worden in de professionele inbreng vanuit het wijkteam. Het aantal (investerende) partijen dat zich 
op hetzelfde gezin richt neemt daarmee af.  
 
Ook brengen de hulpverleners uit het wijkteam door hun achtergrond iedere een groot netwerk op 
het terrein van (specialistische) hulpverlening met zich mee waardoor er zeer korte lijnen zijn in de 
samenwerking met andere hulpverlenende instanties. Deze samenwerking voorkomt, zolang de 
hulpvraag niet te specialistisch wordt, de overdracht (en eventueel bijkomende wachtlijsten) tussen 
partijen. Als er wel een doorverwijzing plaats moet vinden lijkt een snellere overdracht van het 
dossier mogelijk.  
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Tabel 2.1 Investering wijkteam vs. referentie-cases 

 Wijkteam Referentie 

Totale investering (8 cases) € 110.209 € 131.949 

Kleinste investering per case € 1.348 € 2.378 

Grootste investering per case € 46.102 € 44.959 

Gemiddelde investering per case € 13.776 € 16.494 

 
Niet alleen de aard maar ook de omvang van de cases kent een grote variatie. In Tabel 2.1 zijn een 
aantal kengetallen opgenomen van de investeringen die door het wijkteam zijn gedaan 
(overwegend in termen van geïnvesteerde tijd) op basis van de geselecteerde cases, en de 
geschatte investering zoals die in de klassieke aanpak gedaan zouden zijn. In totaal is voor de 
behandeling van de acht cases door het wijkteam tot en met september 2013 zo’n 110.000 euro 
(aan tijd) geïnvesteerd. Gemiddeld is er per case een kleine 15.000 euro geïnvesteerd, waarbij de 
kleinste investering per case 1.348 euro bedroeg en de grootste investering ruim 45.000 euro. De 
totale investering op basis van de referentie-aanpak is geschat op een kleine 130.000 euro met een 
gemiddelde investering van ruim 16.000 euro. Het gaat in de wijkteam-aanpak en de referentie-
aanpak om dezelfde cases waarop de kleinste en de grootste investering is gedaan.  
 
Door de snelle en integrale aanpak wordt in veel gevallen escalatie en verder afglijden van het 
gezin of de gezinsleden voorkomen, waardoor (hoge) maatschappelijke kosten worden vermeden. 
De bekendheid in de buurt en de laagdrempelige manier van communiceren vergroot het 
vertrouwen in het wijkteam en vergroot daarmee ook de slaagkans van een interventie. Ook 
proberen de leden van het wijkteam faciliterend te zijn in plaats van puur hulpverlenend. Het gezin 
wordt geholpen bij het oplossen van hun problemen, maar ze moeten het wel zelf doen. Dit komt 
echter maar moeilijk van de grond. 
 
Bijkomend voordeel van de inzet van het wijkteam is dat de zorglijn niet direct wordt afgesloten, 
cases kunnen nog enige tijd worden gemonitord. Als er sprake is van een terugval kan er, omdat 
het wijkteam snel ter plaatse is meteen worden ingegrepen en kunnen extra kosten door het 
opnieuw opstarten van hulpverleningstrajecten worden voorkomen. Ook kan op deze manier het 
(opnieuw) escaleren van de situatie worden voorkomen. Dit lijkt een klein detail, maar kan hele 
grote gevolgen hebben. Gelet op de kosten die samenhangen met de ‘nazorg’ of ‘vinger-aan-de-
pols’ in verhouding tot de kosten van het te laat signaleren van verval strekt het ter aanbeveling om 
de nazorg expliciet tot onderdeel van het wijkteam te benoemen. 
 
Wijkteams zien en horen veel. Dit maakt dat ze in staat zijn om op effectieve wijze vorm en inhoud 
te geven aan de zorgvraag. Bijkomend gevolg van de sensitiviteit die wijkteamleden ontwikkelen 
voor de zorgvraag in de wijk is dat er een kans bestaat dat zorgvragen gesignaleerd worden die 
anders niet zichtbaar zouden worden. Dit kan de zorgvraag vergroten.  
 
De acht geanalyseerde cases zijn door wijkprofessionals in de onderstaande matrix geplaatst. In 
deze matrix worden de cases geplaatst op basis van hun effectiviteit en efficiëntie. De matrix heeft 
geen absolute waarden op de assen. De plaats van iedere case is derhalve bij benadering en op 
basis van overtuiging. 
 

 

 
27 

  

Businesscases Proeftuin Soesterkwartier 



 

Figuur 2.18 Matrix acht cases wijkteam

 
 
Het overall beeld resulteert in met name efficiencyvoordelen. In de meeste cases is de inzet van 
het wijkteam goedkoper dan wanneer cases het reguliere hulpverleningstraject zouden zijn 
doorlopen. In mindere mate is er ook sprake van vergrote effectiviteit.  
 
Vergeleken met andere gemeenten, lijken de resultaten in Amersfoort hetzelfde beeld te geven. 
Vergelijkbaar onderzoek naar de effectiviteit van wijkteams in de gemeente Utrecht komt 
bijvoorbeeld tot uitkomsten die aansluiten bij de bevindingen in Amersfoort. De relatieve uitslag van 
de cases (meer naar links, rechts, boven en beneden is in Amersfoort minder groot. Naar 
verwachting heeft dit vooral te maken met het gegeven dat de cases op het moment van 
onderzoeken slechts een korte doorlooptijd kenden. In Utrecht waren de uitkomsten gebaseerd op 
langere looptijd en daardoor blijken wijkprofessionals de uitkomsten met meer zekerheid in een 
bepaald kwadrant te kunnen plaatsen. In Amersfoort kunnen professionals met minder zekerheid 
zeggen hoe groot het effect op langere termijn zal zijn.  
 
Uit onderzoek in Utrecht blijkt tevens dat parallel lopende aanpakken inefficiënt zijn. Een aanpak 
wordt inefficiënt als een aanpak van het wijkteam en een alternatieve aanpak naast elkaar blijven 
bestaan. Ook het moment van overdracht tussen wijkteam en specialistische zorg is een 
belangrijke factor. Te vroeg overdragen is niet efficient (want het wijkteam moet ten dele 
doorverwijzingen natuurlijk voorkomen), maar te laat ook zeker niet (als wijkteam leden te lang 
wachten met doorverwijzen naar specialistische zorg worden positieve effecten te niet gedaan om 
slaan deze zelfs om naar negatieve effecten. Ook binnen de gemeente Amersfoort zien we het 
belang van een optimale afstemming tussen basisinfrastructuur, wijkteam en specialistische zorg. 
 
Bovenstaande bevindingen sluiten tevens aan bij de waardering die cliënten zelf hebben bij de 
aanpak. Uit de eerste exitgesprekken met cliënten blijkt de waardering die ze hebben voor de 
aanpak met wijkteams. Op nagenoeg alle fronten zijn de bevindingen positief. Wel geven ze aan 
dat de overdracht naar het wijkteam toe en de toeleiding naar specialistische zorg soms rommelig 
kan verlopen. Hier is blijkbaar nog winst te boeken.  
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In de acht onderzochte cases levert de aanpak van het wijkteam in vergelijking met een meer 
klassieke aanpak een besparing op van ongeveer 16 procent. In absolute termen komt dit neer op 
een bedrag van ruim €20.000,-. Dit rendement is berekend over looptijd van de cases. Naarmate 
de tijd vordert kan het rendement toenemen. Dit kan ook afnemen, maar de betrokken 
professionals geven aan dat het rendement naar verwachting eerder zal toenemen, dan afnemen. 
Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de kosten van de aanpak middels het wijkteam zo 
reel, maar hoog mogelijk zijn beschreven, terwijl we bewust de kosten van het alternatieve scenario 
zo reëel maar laag mogelijk hebben geschat. Dit om te voorkomen dat er teveel lucht in de cijfers 
geblazen wordt. Er is in onze beleving derhalve sprake van ‘upward potential’. In deze berekening 
is geen rekening gehouden met de additionele overhead die de uitrol van wijkteams in de hele 
gemeente Amersfoort met zich meebrengt. Daar staat tegenover dat ook de vermindering van 
(overhead)kosten door het afslanken van de specialistische zorg en basisinfrastructuur als gevolg 
van de uitrol van wijkteams geenonderdeel uitmaakt van de rekensom. Vanzelfsprekend heeft de 
verandering in deze kostenposten invloed op het rendement van de wijkteamaanpak. In onze 
aanpak zijn we er vanuit gegaan dat de plussen en minnen tegen elkaar opwegen.  
 
Zoals te zien in de onderstaande figuur is vergeleken met de klassieke aanpak, met de aanpak van 
het wijkteam (gebaseerd op de acht casussen) vooral bespaard op de AWBZ en de Jeugdzorg.  
 
Figuur 2.19 Kosten naar financieringsvorm

 
 
Behalve een afname in de doorverwijzing naar de tweede lijn, zijn ook welzijnsorganisaties in de 
gemeente minder vaak betrokken bij de aanpak (in de geselecteerde cases) van het wijkteam zoals 
te zien in de volgende figuur. 
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Figuur 2.20 Kosten naar type organisatie 

 
 
Onderdeel van de aanpak van het wijkteam is de inzet van eigen kracht en het eigen netwerk. Dit is 
nog niet in alle cases optimaal gelukt en heeft nog (te) weinig bij kunnen dragen aan financiële 
besparing. Het lijkt ook niet altijd eenvoudig eigen kracht en het eigen netwerk in te schakelen. Het 
is op dit moment niet mogelijk om in te schatten of dit kenmerkend is voor de acht geanalyseerde 
cases, of dat dit een structureel gegeven is binnen de aanpak.  
 
We constateren dat de aanpak met het wijkteam effectief is en efficiënt. De beoogde effecten, 
zowel voor de cliënt als in termen van kostenreductie worden behaald. De besparingen vloeien 
vooral voort uit een beperktere inzet van 1e- en 2e-lijns zorg. Er zijn minde partijen betrokken wat 
lagere transactiekosten betekend. 
 
We merken op dat in de cases vaak gesproken wordt over het moment waarop andere organisaties 
moeten worden betrokken. Dit is natuurlijk ook erg belangrijk. Te vroeg, en de beoogde effecten 
blijven uit. Te laat, en er ontstaan hogere kosten en extra problemen. Deze timing is derhalve 
essentieel.  
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