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Effectmeting en businesscases wijkteams Rotterdam 

1 Inleiding  

1.1 Effectmeting en businesscases van de wijkteams 

Net als andere gemeenten maakt de gemeente Rotterdam zich gereed om invulling te geven aan 

de drie majeure decentralisaties in het sociale domein. Deze decentralisaties bieden kansen en 

uitdagingen. Het biedt de mogelijkheid om het lokale zorglandschap op een andere manier vorm te 

geven. Dit gaat echter niet zomaar. De beoogde kwaliteitsslag dient gepaard te gaan met een forse 

besparing. Dit maakt het allemaal niet eenvoudiger. Een van de manieren om te werken aan een 

kwaliteitsverbetering en tegelijkertijd te besparen is de introductie van wijkteams. In de afgelopen 

periode zijn in Rotterdam wijkteams ingericht.  Door te werken met wijkteams geeft Rotterdam vorm 

aan de kanteling over de volle breedte van het sociale domein. De wijkteams bieden in essentie 

laagdrempelige, generalistische hulp waarbij wordt uitgegaan van eigen kracht en het eigen 

informele netwerk van de cliënten en waarin de begeleiding op maat toegesneden wordt.  

 

Nu de wijkteams enige tijd lopen is er binnen de gemeente behoefte ontstaan aan inzicht met 

betrekking tot de effecten van de wijkteams. De verwachtingen zijn hoog gespannen en de vraag 

rijst in hoeverre deze verwachtingen ook kunnen worden ingelost. Daarbij kan het huidige 

momentum gebruikt worden om de wijkteams nog eens goed tegen het licht te houden om te 

bezien welke optimalisatie mogelijkheden er zijn. Idealiter ontstaat er ook inzicht in de werking van 

de verschillende wijkteams op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden over een ideale 

inrichting van de wijkteams.  

 

Er is behoefte aan een effectmeting van de wijkteams. Daarbij gaat het zowel om de vraag of de 

wijkteams minimaal dezelfde kwaliteit zorg kunnen blijven  bieden als om de vraag of met de 

wijkteams ook efficiënter kan worden gewerkt en in welke mate. Om een antwoord te krijgen op 

deze vragen, heeft Ecorys in opdracht van de gemeente Rotterdam een evaluatie van de wijkteams 

uitgevoerd naar de effectiviteit en efficiëntie. Daarbij is voor individuele cases de wijkteamaanpak 

vergeleken met de klassieke aanpak. In het rapport, “Effectmeting en businesscases wijkteams 

Rotterdam” doen we verslag van de aanpak en de uitkomsten van de analyse van de effectiviteit en 

de efficiëntie van de Rotterdamse wijkteams. Het voorliggende rapport bevat de uitwerking van de 

dertien individuele cases die de basis vormen van deze analyse. 

 

 

1.2 Aanpak met de Effectencalculator 

De Effectencalculator 

De Effectencalculator is een interactief evaluatie-instrument. Betrokkenen beschrijven, in groepjes van ca. 

7-9 mensen, tijdens een bijeenkomst van een dagdeel het verschil dat een interventie maakt in het leven 

van cliënten, de professionele ondersteuning die daaraan verbonden is en 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. Om een evenwichtig 

beeld te krijgen zitten zowel wijkteamleden, als niet-wijkteamleden aan tafel. Believers en non-believers. 
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De meerwaarde van de aanpak zit onder meer in de professionele, scherpe discussie dien aan tafel 

ontstaat. Hierbij wordt expliciet gestuurd op reële effecten en beelden. Wensbeelden en luchtkastelen 

worden niet toegestaan. 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 twee bijeenkomsten hebben we middels het instrument Effectencalculator de 13 cases uitvoerig, 

samen met wijkprofessionals geanalyseerd. In deze bijeenkomsten hebben we in overleg met de 

gemeente Rotterdam een brede afspiegeling van het werkveld uitgenodigd. Alle relevante 

organisaties zijn uitgenodigd. Waar personen zelf niet konden zijn ze vervangen door collega’s. In 

totaal hebben ca. 85 wijkprofessionals een bijdrage geleverd aan de analyse. Dit geeft ons het 

gevoel dat de resultaten stroken met de waarneming in de praktijk, zoals de professionals deze zelf 

aan den lijve ervaren.  

 

 

1.3 Analyse per case 

Per case hebben we nauwgezet de totale professionele inzet sinds de betrokkenheid van de 

wijkteams gereconstrueerd en daarbij gekeken wat belangrijke ontwikkelingen in het leven van de 

cliënten zijn geweest. Het is de combinatie van het cliëntperspectief en het zakelijk perspectief dat 

de meest waardevolle en rijke informatie oplevert. Vervolgens is afhankelijk van de case gekeken 

of er met enige hardheid ook een doorkijk kan worden gegeven van de te verwachten professionele 

inzet in de komende periode (maanden / jaren). Bewust kiezen we er voor om deze periode niet te 

lang te laten zijn. Hoe verder kosten en baten in de toekomst liggen hoe onzekerder ze worden. 

Deze onzekerheid willen we idealiter beperken. Daar waar het zeer relevant voor de analyse en de 

aanpak is kijken we een stukje in de toekomst. De kosten van de professionele inzet per case zijn 

vervolgens inzichtelijk gemaakt door per activiteit / interventie te bepalen wat de specifieke kosten 

zijn van de interventie. De optelsom hiervan zijn de kosten van de aanpak met wijkteams. 

 

De aanpak, kosten en het cliëntperspectief van de aanpak met wijkteams zijn afgezet tegen die van 

een referentiesituatie. Deze bestaat uit de meest waarschijnlijke ‘klassieke’ aanpak, ofwel de 

aanpak die in het veld werd gehanteerd voor het bestaan van wijkteams. Deze referentie situatie is 

per case gereconstrueerd met behulp van verschillende professionals uit het veld, zowel vanuit 

wijkteams als vanuit andere organisaties die in de wijk actief zijn. In enkele gevallen zijn ook de 

cliënten zelf in het onderzoek betrokken. 
 

Bovenstaande aanpak hebben we systematisch uitgewerkt en vertaald naar overzichtelijke 

schema’s. In de overzichten is een samenvatting van de casuïstiek opgenomen. Daarnaast hebben 

we per case een schema gemaakt dat de interventies en het cliëntperspectief in de tijd plaatst. De 

oranje balk in het midden is de tijdslijn. Deze begint vanaf het moment dat de case bij het wijkteam 

terecht komt. Boven de tijdslijn is de situatie beschreven zoals deze feitelijk heeft plaatsgevonden. 

In het blauw beschrijven we de professionele inzet (zowel vanuit wijkteams als daarbuiten). In het 

wit beschrijven we de belangrijkste momenten in het leven van de cliënt (cliëntperspectief). Onder 

de oranje tijdslijn is in paars weergegeven de referentie situatie zoals ingeschat door betrokkenen: 

welke inzet zou gepleegd zijn zonder wijkteams en wat is dan de situatie van de cliënt? Ook zijn bij 

sommige cases extra risico’s benoemd. Dit betreft mogelijke escalaties zoals ziekenhuisopname en 

huisuitzetting. Deze risico’s zijn niet integraal in de referentiesituatie opgenomen, maar apart 

weergegeven (in het schema met stippellijnen). Tot slot zijn in een aparte figuur de kosten ook in de 

tijd uitgezet. Het volgende hoofdstuk bevat de uitwerking van de dertien cases. 
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2 Uitwerking dertien individuele cases 

Dit hoofdstuk bevat de uitwerkingen van de dertien individuele cases. Per paragraaf is de 

uitwerking van een case opgenomen. 
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2.1 Case 1 Moeder en Zoon 

Beschrijving 

Zoon van 14 woont bij moeder en haar (veel oudere) vriend. Moeder heeft verstandelijke beperking, 

is laag opgeleid en werkloos. Is eerder uit huis gezet en heeft schuldhulpverlening doorlopen met 

behulp van Stichting MEE. Bewindvoerder is aangesteld. 

Zoon van 14 vertoont agressief en moeilijk gedrag op school. In gesprek met 

schoolmaatschappelijk werk blijkt thuis sprake te zijn van geweld. SMW meldt zoon aan bij 

wijkteam vanwege gedrag. Schoolprestaties van de jongen zijn zodanig dat er dreigt dat hij van 

school moet. 

 

Wijkteam start werk op 20 januari 2014. Na gesprek met school wordt eerst gezinscoach (lid van 

wijkteam) ingeschakeld. Eerste gesprek is met beide partners op kantoor. Zoon tijdelijk 

ondergebracht bij vriendje. Geweld werd eerst ontkend. Aangemeld bij DOK voor relatiegesprekken 

maar deze zijn uiteindelijk niet gevoerd omdat de ouders dit niet wilden. 

Naar aanleiding van de gesprekken met het wijkteam heeft de vriend besloten om weer in zijn 

eigen woning te trekken. Daarnaast zijn er werkafspraken gemaakt om de veiligheid in huis te 

waarborgen. 

 

Voor de ondersteuning van de zoon is de moeder van zijn vriendje ingeschakeld. Zij biedt indien 

nodig tijdelijk onderdak en helpt hem met het huiswerk. Daarnaast is hij via sportfonds op voetbal 

gegaan, waardoor zijn sociale netwerk is versterkt. 

 

Uitkomst 

De woonsituatie is duidelijk verbeterd: de relatie tussen moeder en vriend sterk verbeterd (doen 

weer leuke dingen samen) en ook de veiligheidssituatie is verbeterd (van 3 naar 8).  

De jongen mag op school blijven en heeft meer vriendjes.  

Eind juni wordt de case afgesloten door wijkteam, SMW zal blijven monitoren. 

Beschermingsbewind blijft lopen, maar met meer beperkte inzet. 

 

Conclusie 

Aanpak is effectief geweest op de verschillende vlakken: huiselijk geweld, schoolprestaties en 

gedrag van de jongen. Doormodderen of verdere schade, zoals schooluitval of vertrek van jongen 

naar vriendje, is voorkomen. 

In alternatieve situatie zou Jeugdzorg deze casus van SMW hebben doorgekregen. JZ zou 

dezelfde acties hebben ondernomen (acties wijkteam waren “volgens het boekje”), maar minder 

snel in actie zijn gekomen. Het traject had waarschijnlijk langer geduurd (langere tussenpozen 

contactmomenten). 

De aanpak van wijkteam is dus intensiever geweest en daardoor op korte termijn duurder. Maar, 

aangezien JZ dezelfde acties zou hebben ingezet zou totaaltraject op langere termijn vergelijkbare 

kosten hebben gekend. Effectiviteit wellicht wel lager, omdat de situatie langer had kunnen 

voortduren, met mogelijk blijvende schade.  

 

De wijkteam aanpak is daarmee effectief geweest, op korte termijn duurder maar op langere termijn 

kostenneutraal, en efficiënter: eerder resultaat. 
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2.2 Case 2 Moeder met borderline 

Beschrijving 

Alleenstaande moeder van 36 jaar met twee kinderen van 7 en 10 jaar. Gezin heeft al veel 

hulpverlening gehad, waaronder een gezinsopname (in 2010) waaraan de kinderen nare 

herinneringen hebben. 

Moeder heeft als GGZ diagnose borderline. Zij heeft stemmingswisselingen en is chaotisch. Ze 

heeft moeite haar leven te structureren. Mevrouw heeft geen zicht op haar financiën. Er zijn 

schulden en de administratie is niet op orde. Mevrouw heeft thuiszorg i.v.m lichamelijke klachten 

(1,5 uur in de week). 

Er zijn zorgen om de kinderen, met name om de zoon (10 jaar). Hij kan agressief zijn: heel snel 

boos, accepteert geen nee, kan in de klas met spullen gooien. 

Reden aanmelding (via schoolmaatschappelijk werk) bij  wijkteam op 30 sept 2013: moeder gaat in 

therapie i.v.m de borderline. Hierdoor gaan de kinderen tijdelijk, voor de periode van een jaar,  naar 

opa en oma (ouders van moeder). Moeder wil nu graag hulp. Ze geeft aan langdurige hulp nodig te 

hebben maar zegt dit niet te krijgen. 

 

Uitkomst 

Door de inzet van het wijkteam zijn problemen op meerdere fronten tegelijk aangepakt: praktische 

en emotionele begeleiding moeder, zorg regelen voor de kinderen, ondersteuning van de 

mantelzorg (opa en oma), schuldenproblematiek en administratie aangepakt. Dit brengt rust en 

structuur in het gezin. Doordat de kinderen tijdelijk bij opa en oma wonen is er ruimte voor moeder 

om problemen aan te pakken. Moeder brengt de kinderen dagelijks naar en van school. Ook brengt 

ze de kinderen naar zwemles. Deze contactmomenten geven haar structuur. 

Moeder voelt zich goed ondersteunt en is beter in staat zelf weer regie te voeren over haar 

huishouding en de opvoeding van haar kinderen. Hoe dit er uit gaat zien als de kinderen weer thuis 

komen wonen is moeilijk in te schatten.  

Door de betrokkenheid van het wijkteam is er meer ruimte voor lange termijn oplossingen dan in de 

referentie-aanpak. Dit omdat er wat meer ruimte is om de zaak langer te monitoren. (10 maanden 

ipv 6 of 8 maanden). Risico op terugval is er echter in beide gevallen. Gezien de borderline 

problematiek van moeder is langdurige begeleiding nodig.  

 

Conclusie 

 In de wijkteam aanpak is er sprake van dubbele registratie doordat er geen overkoepelend 

registratiesysteem is. Dit kost veel extra tijd. 

 Voor de intake gebruiken de verschillende organisaties in het wijkteam hun eigen instrument. In 

deze case is dat niet nadelig geweest, maar voor een echt integrale aanpak is 1 intake 

instrument wel gewenst. 

 De wijkteam aanpak heeft meer uren gekost doordat er op meerdere fronten tegelijk 

ondersteuning is geboden. 

 De integrale intake en aanpak van het wijkteam is van grote waarde geweest in deze case en 

hebben tot een beter resultaat geleid. 
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2.3 Case 3 Zeventienjarige jarige vader achtergelaten door eigen moeder 

Beschrijving 

Jongen van 17 wordt wanneer zijn moeder vertrekt naar Almelo achtergelaten in het ouderlijk huis. 

Vanwege achterstanden in de betaling zijn het gas en licht afgesloten en dreigt het huis ontruimt te 

worden. De jongen wordt een aantal maanden opgevangen door zijn opa en oma maar kan hier 

niet langdurig verblijven. In september 2013 wordt hij door zijn opa en oma aangemeld bij het 

wijkteam. De jongen kan niet bij zijn moeder in Almelo intrekken omdat hij in Hoogvliet een zoontje 

heeft, en kan ook niet bij zijn vader in Hoogvliet terecht. Vader geeft aan geen plek te hebben in het 

huis waar hij met zijn gezin woont. De jongen heeft nog twee volwassen zussen maar ook zij 

kunnen geen ondersteuning bieden. Het gezin heeft een verleden met hulpverlening, tussen 2005 

en 2009 is er opvoedhulp ingeschakeld. Rond diezelfde periode kwam naar buiten dat de jongen 

een Dysthyme stoornis heeft (Dysthyme stoornis of dysthymie is een milde maar langdurige 

(chronische) vorm van depressie. Dysthyme stoornis interfereert met het vermogen om te 

functioneren en te genieten van het leven). De jongen heeft geen schulden en gaat naar school 

waar hij bezig is in zijn examenjaar.Hij heeft moeite met het reguleren van zijn emoties en drijgt 

hierdoor van school te worden gestuurd. In September is hij gestart met een bijbaan bij de Mc. 

Donalds maar hier is hij in April ontslagen. Hij heeft zich aangemeld voor defensie maar is hier voor 

afgewezen. 

 

Uitkomst 

Het wijkteam heeft de jongen aangemeld voor een behandeling bij de Waag (Zij leveren 

gespecialiseerde zorg aan mensen die grensoverschrijdend gedrag combineren met een 

psychische stoornis). Door deze behandelingen en gesprekken van de case manager met de 

school kon de jongen op school blijven en heeft hij deel kunnen nemen aan het centraal landelijk 

examen (uitslag nog onbekend). De jongen is nu van plan een BBL opleiding te gaan volgen en is 

zich aan het oriënteren op werkplekken.  

Door gesprekken met opa en oma, vader en moeder zijn de onderlinge relaties verbeterd en kan hij 

in de vakanties ook bij zijn ouders opgevangen worden. De jongen kan tot hij eigen woonruimte 

heeft blijven bij opa en oma. De jongen is in januari 2014 18 jaar geworden en het wijkteam heeft 

hem via het jongerenloket aangemeld bij het klooster welke in een lichte vorm begeleid wonen biedt 

voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Na plaatsing kan de casus afgesloten worden. Het wijkteam 

tracht nu de financiële ondersteuning van de jongen rond te krijgen voor zijn toekomstige woning.  

 

Conclusie 

Door het wijkteam is de jongen snel op cruciale punten ondersteund en zijn problemen met school 

en huisvesting voorkomen. In de referentiesituatie had een jongerencoach vergelijkbare zorg 

kunnen leveren. De persoonlijke aandacht in de referentie situatie is intensiever maar het traject 

had langer geduurd omdat de lijntjes met andere organisaties minder kort zijn en hulpverleners 

minder op de hoogte zijn van alternatieve zorg aanbieders. In een referentieaanpak was de jongen 

ook aangemeld voor begeleid wonen bij een andere organisatie maar was de wachttijd aanzienlijk 

langer geweest. Was de jongen die periode bij zijn opa en oma gebleven dat had dit kunnen 

escaleren. De jongen heeft moeite zijn emoties onder controle te houden en kan verbaal dreigend 

zijn. Als een behandeling voor zijn gedrag op zich had laten wachten dan was hij van school 

verwijderd zonder eindexamen te kunnen doen en was hij door zijn opa en oma op straat gezet.  

De wijkteam aanpak is minder intensief maar wel sneller wat de zorg in deze case effectiever 

maakt omdat erger wordt voorkomen.  Naar schatting spendeerde het wijkteam minder dan een 

dagdeel per week aan de cliënt wat neerkomt op minder dan 1.120 euro. per maand.  
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2.4 Case 4 Overlast gevend gezin 

Beschrijving 

Gezin geeft (lawaai) overlast in de omgeving en is bekend bij politie en overlast-coordinator in de 

gemeente. Het gezin is bij het wijkteam aangemeld door het cjg. De vier kinderen van het gezin 

volgen basisonderwijs in de Beverwaard. Vader en moeder zijn beide nog in beeld, maar hebben 

wel een problematische relatie en zijn op moment van betrokken raken wijkteam uit elkaar. Beide 

hebben problemen met schulden. Door huurachterstand dreigt huisuitzetting. Moeder (32) staat niet 

ingeschreven in Rotterdam en heeft geen vaste woon en verblijf plaats. Dit geeft problemen om 

uitkering aan te vragen en om een eigen woning te regelen, enz. Daarnaast zijn er zorgen om de 

kinderen op school. Moeder staat open voor opvoedingsondersteuning. Ze hebben nog geen 

eerdere hulpverlening gehad. Vader van de kinderen (41 jaar) is ook betrokken bij de hulpverlening. 

 

Uitkomst 

Huisuitzetting is voorkomen en vader heeft bewindvoering voor zijn financiën. Moeder heeft een 

uitkering met zoektermijn en heeft zicht op een eigen woning met haar kinderen en een reguliere 

uitkering. Rust en stabiliteit in het huishouden zijn voorlopig verbeterd. Overlast niet verdwenen, 

maar moeder en vader hebben wel middels opvoedondersteuning hun vaardigheden verder 

ontwikkeld. 

 

Conclusie 

Inzet (kosten) en resultaten waren met wijkteamaanpak en in de referentie met gezinscoach 

waarschijnlijk vergelijkbaar geweest.  In de praktijk is de ondersteuning vanuit het wijkteam ook 

geleverd door een gezinscoach van  Flexus die nu werkt vanuit het wijkteam.  

Risico factor bij het  referentiebeeld is dat het lokale  netwerk vanuit het wijkteam mogelijk net iets 

beter is dan dat van reguliere gezinscoaches. In referentie had het mogelijk langer geduurd voordat 

hulp succesvol was geweest en was mogelijk de huisuitzetting niet voorkomen. Het scenario dat de 

ondersteuning net als die met het wijkteam was gegaan, is echter aannemelijker. 
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2.5 Case 5 Alleenstaande moeder met multi = problematiek 

Beschrijving 

Moeder (1977) heeft twee kinderen, dochter van 16 en zoon van 14 jaar oud. Het gezin is in januari 

in Rotterdam komen wonen. Zoon is doof en slechtziend. Er is onvoldoende inkomen en er zijn 

schulden. Vrouw is de Nederlandse taal niet goed machtig en er is een afhankelijkheidsrelatie met 

de (dreigende) ex-partner. AMK uit herkomst gemeente heeft op verschillende plekken in 

Rotterdam gemeld dat dit gezin eraan kwam, waaronder bij leerplicht. Wijkteam is er snel bij, in 

februari. De opgave bestaat in eerste instantie uit; 

1. Geen inkomen 

2. Gelijk al huurachterstand in Rotterdam 

3. School zoeken voor dove zoon 

 

Uitkomst 

Het traject is nog niet afgerond. Met moeite (via wijkcoach) is een uitkering geregeld. Daardoor is 

ook de huurachterstand opgelost, de schulden nog niet. Het netwerk in kaart gebracht (meeste 

contacten in Den Haag) en een nicht helpt bij de financiële administratie. Een budgetmaatje start 

volgende week. Er is een boete op de bijstand, en dus een blokkade schulddienstverlening. Een 

gesprek met Dienst Werk en Inkomen is nodig. School voor de zoon bleek ingewikkeld, want de 

zoon is ook blind aan het worden. De dichtstbijzijnde school is in Zoetermeer waar de zoon ook ooit 

eerder leerling is geweest voordat hij in Brabant naar school ging. Ondertussen zit de zoon nog 

thuis. Dochter is via Leerplicht bij de wijkschool gekomen, daar was plaats. Dat gaat goed, wellicht 

gaat ze volgend schooljaar door naar het MBO. 

 

Conclusie 

Zonder wijkteam zou Leerplicht sowieso dit gezin hebben opgepikt. Dat kon ook snel vanwege een 

relatief rustige periode waarin de verhuizing plaatsvond. MEE zou zijn ingeschakeld, wat 3-4 weken 

wachttijd zou hebben betekend. Het Lokaal Zorgnetwerk zou ingeschakeld zijn en Centrum Jeugd 

en Gezin zou een onderzoek hebben ingesteld. Dienst werk en inkomen en Sociale raadlieden 

zouden betrokken zijn geraakt. Dit geheel – en met name de hulpverlening rond inkomen en 

schulden – zou meer betrokken partijen hebben opgeleverd en langer hebben geduurd. Het 

wijkteam werkt daarmee iets beter en goedkoper. Indien door het snelle ingrijpen een 

uithuisplaatsing is voorkomen, is het wijkteam-alternatief veel goedkoper. De kans dat moeder uit 

huis was gezet of zelf weer naar een andere gemeente was vertrokken is reëel. 
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2.6 Case 6 Zwakbegaafde alleenstaande vrouw met twee kinderen 

Beschrijving 

Via de huisarts komt het verzoek om een afspraak te maken met deze alleenstaande vrouw van 

Kaapverdische afkomst met een zoon van 5 en een zoon van 13 (van twee verschillende vaders). 

Er is alleen nog contact tussen de jongste zoon en zijn vader. Mevrouw heeft familie in Nederland, 

maar ze heeft hier nauwelijks contact mee. Mevrouw wil slaappillen omdat ze sinds een paar 

maanden slaapproblemen omdat ze zo weinig tijd voor zichzelf heeft. Aangezien beide jongens nu 

naar school gaan, zou ze echter meer tijd dan voorheen moeten hebben. Het wijkteam wordt 

ingeschakeld om te kijken wat er precies aan de hand is en om in samenwerking met Stichting 

MEE (is vertegenwoordigd in het wijkteam) een onderzoek in te stellen naar mogelijke 

zwakbegaafdheid als reden dat de opvoeding van haar ouder wordende kinderen zo zwaar valt.  

 

Naar aanleiding van de aanmelding zijn twee wijkteamleden bij deze mevrouw op huisbezoek 

geweest. Tijdens dit gesprek staat er een consulent van Drive (een samenwerking met Pit010) voor 

de deur. Het blijkt dat mevrouw een traject vanuit de sociale dienst is gestart. Drive helpt mensen 

met een uitkering aan (vrijwilligers)werk. Ze werken integraal om alle belemmeringen tot werken 

weg te nemen.  
 

Uitkomst 

Vanuit Drive zijn reeds de volgende stappen gezet:  

 Mevrouw heeft teveel hooi op haar vork en krijgt het advies is om (tijdelijk) minder te werken.  

 Mevrouw is opgegeven voor een bewegingstraject van 12 weken (start op korte termijn), waarbij 

ze ook vrouwen in soortgelijke situaties ontmoet.  

 Mevrouw wordt na het bewegingstraject aangemeld voor een aantal trainingen, om bijvoorbeeld 

haar tijd als werkende moeder beter in te kunnen delen. 

 

Vanuit het wijkteam wordt daar het volgende aan toegevoegd: 

Mevrouw is naar aanleiding van het intakegesprek, vermoedelijk niet zwakbegaafd. Ze heeft geen 

schulden en zorgt goed voor het huishouden en haar kinderen. De problemen lijken voornamelijk 

voort te komen uit het feit dat ze nog niet zo goed Nederlands spreekt. Ze gaat hiervoor al wekelijks 

naar Nederlandse les. Aanvullend zorgt het wijkteam voor een vrijwilliger (student) vanuit Bureau 

Frontline die haar kan helpen met de post en waarmee ze een praatje kan maken.  

 

Het wijkteam en Drive hebben hun bevindingen afgestemd. Drive continueert het traject, wijkteam 

rond de case af. Vanuit het wijkteam zal (naar aanleiding van de Effectencalculator) binnenkort in 

het kader van nazorg contact worden opgenomen met mevrouw.  
 

Conclusie 

 Gezien de ontwikkeling die al door Drive in gang is gezet, lijkt het wijkteam in deze case van 

weinig toegevoegde waarde. Behalve de hulp bij de post werden de belangrijkste terreinen 

waar mevrouw hulp bij nodig had al aangepakt.  

 Belangrijk is echter dat ook de huisarts niet op de hoogte was van de ondersteuning vanuit 

Drive. Nu is het wijkteam hier toevallig achter gekomen omdat ze elkaar tegen kwamen tijdens 

het huisbezoek. 

 Zonder het wijkteam had de arts: 

- Of de medicijnen voorgeschreven en waren er (waarschijnlijk) onnodig medische kosten 

gemaakt zonder het probleem op te lossen. 

 Of doorverwezen naar Pit010. Pit010 doet geen huisbezoeken, dus zou er niet meteen contact 

zijn geweest met Drive. Daarnaast is de vraag of mevrouw de stap had genomen om zelf een 
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afspraak te maken met Pit010, zeker omdat ze al zo druk was en dit nog meer belasting zou 

opleveren. 

 Als ze wel een afspraak met Pit010 zou hebben gemaakt, is het aannemelijk dat de 

problematiek van mevrouw niet zwaar genoeg bevonden zou zijn en er geen traject met haar 

gestart zou zijn. 

 Ook behoort het tot de mogelijkheden dat er wel een traject zou zijn gestart maar dat het veel 

langer zou duren om tot de huidige conclusies te komen, vooral omdat Pit010 geen 

huisbezoeken aflegt. Het duurt daardoor langer om het vertrouwen te winnen en het verhaal 

van mevrouw in combinatie met de wijze waarop ze bijvoorbeeld haar huis orde heeft, maakte 

dat het wijkteam de mogelijke zwakbegaafdheid van mevrouw heeft uitgesloten.  

 

De werkzame bestanddelen van het wijkteam zijn: 

 Laagdrempeligheid  

 Huisbezoeken 

 Snel schakelen 

 Gebruik maken van elkaars expertise (MEE-ervaring, schuldhulpverlening, UWV) 
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2.7 Case 7 Moeder LVB met 2 kinderen waarvan een ook LVB 

 

Beschrijving 

De schoolmaatschappelijk werker heeft het gezin (moeder 1978, twee dochters 1999 en 2001) 

aangemeld bij het wijkteam. Moeder een oudste dochter hebben beide LVB. Oudste dochter krijgt 

les op een praktijkschool, jongste krijgt regulier onderwijs. Veel partijen (MEE, Pamijer, 

bewindvoerder, schoolmaatschappelijk werk) zijn al betrokken. Dreiging van gijzeling door de politie 

vanwege boetes (dit is eerder ook gebeurd). Moeder heeft problemen met de opvoeding en 

reageert stress af op gesprekspartners. 

 

Uitkomst 

Minder stress meer vanwege terugkeren overzicht bij moeder en omdat de dreiging van gijzeling 

door de politie verdwenen is. Moeder verheft haar stem niet meer. Gezin houdt waarschijnlijk 

langdurig hulp van buiten rond opvoeding en financiën. .  

 

Conclusie 

In de nieuwe en oude situatie gebeurt precies hetzelfde. Indien de dochter geen LVB had gehad, 

dan was er minder mogelijk geweest in de oude situatie. Dit gezin kan niet geheel zelfstandig 

functioneren en zal langdurig nog zorg nodig hebben. Het is de vraag of langdurige zorg door 

wijkteams geleverd kan worden. 
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2.8 Case 8 IJsselmonde Feijenoord 

Beschrijving 

Gezin met een jonge, alleenstaande moeder en twee kinderen (onder 4jr). De case is aangemeld 

juli 2013 vanuit het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling), kinderen hadden blauwe 

plekken. Moeder heeft een belaste voorgeschiedenis, is opgevoed door oma. Moeder bleek 

schulden te hebben en behoefte aan opvoedingsondersteuning en hulp bij het op orde krijgen van 

de financiële huishouding. Ze heeft de wil om de financiën op orde te krijgen en ziet zelf waar haar 

valkuil ligt. Recente uitdaging: wegens de financiële problemen heeft moeder een huurachterstand 

van vele maanden. De corporatie heeft nu aangegeven op 17 juni tot uit huis zetting over te gaan. 

Vader kinderen in beeld, stroeve omgangsregeling.  

 

Uitkomst 

Met hulp vanuit het wijkteam zijn financiën en daardoor de gezinsituatie inmiddels weer beter op 

orde. Vrijwel wekelijks contact met de moeder heeft ertoe geleid dat haar positieve inzet is 

gestimuleerd en dat ze de valkuil van steeds weer geld uitgeven heeft vermeden. Ze is meer 

zelfredzaam geworden en heeft een actieve, oplossingsgerichte inzet getoond richting 

hulpverlening. Haar kinderen doen het beter thuis en op school. Er is weer rust en regelmaat. Met 

hulp van een nieuwe relatie verwacht moeder tijdig de huurschuld te kunnen voldoen. 

 

Conclusie 

 Grootste voordeel van de aanpak vanuit het wijkteam is dat de coördinatie van hulpverlening 

richting moeder gestroomlijnd is. De inzet en impact van de aanpak is daarmee veel efficiënter 

dan wanneer diverse problemen los van elkaar en sec gericht op oplossing van het probleem 

waren aangepakt. In dat laatste geval zou de moeder waarschijnlijk hebben geshopt bij 

verschillende hulpverleners. Daarnaast heeft de gecoördineerde aanpak het vertrouwen van de 

moeder in de hulpverlening ook bevorderd. En daarmee is haar eigen inzet gestimuleerd; 

 Daarbij moet wel worden vermeld dat deze intensieve aanpak meer tijd per week kost dan het 

alternatief waarbij de AMK melding in het sociaal team gebracht zou zijn. Daarbinnen vindt 

minder overleg en afstemming met andere hulpverleners en derden plaats, en het scheelt extra 

registratie van het wijkteam. Keerzijde van minder afstemming met andere hulpverleners is dat 

er waarschijnlijk shopgedrag onder hulpverleners zou ontstaan waar hulpverleners laat of niet 

achter komen.  
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2.9 Case 9 Chinees gezin met behoefte aan opvoedingsondersteuning 

 

Beschrijving 

In December 2013 is het Chinese gezin van vader, moeder en drie kinderen in de leeftijd van 12, 9 

en 5 jaar aangemeld bij het wijkteam door de school van het jongste  kind. Het jongste kind laat 

sociaal terughoudend internaliserend gedrag zien en vind geen aansluiting bij andere kinderen. Het 

oudste kind zit op basis van cognitie en taalachterstand op speciaal onderwijs voor moeilijk lerende 

kinderen. Thuis maken de kinderen veel ruzie en vertoont het 5-jarige kind  niet het gedrag dat het 

op school vertoont. De kinderen hebben allen een taalachterstand. 

De ouders zijn de Nederlandse taal niet goed machtig. Vader is eigenaar van een Chinees 

restaurant in Brabant en is weinig thuis en moeder zorgt voorde kinderen. Er zijn geen schulden in 

de familie en er is geen geschiedenis van eerdere hulpverlening. De ouders zijn wantrouwig 

tegenover school en hebben geen hechte band (in de Chinese cultuur is het voor ouders erg 

gevoelig om aangesproken te worden of afwijkend gedrag van het kind) maar lijken wel open te 

staan voor hulp. De tante van de kinderen ondersteunt in het proces door te tolken. Deze casus is 

een enkelvoudig opvoedvraagstuk. 

 

Uitkomst 

Door de inzet van het wijkteam zijn de opvoedingsvaardigheden van de ouders vergroot. De ouders 

hebben ingezien dat de kinderen erg gebaat zijn bij regelmaat. De activiteiten hebben de ouders 

beter inzicht gegeven op de ontwikkelingen van het kind thuis en op school. Door het uitsluiten van 

huiselijke factoren bestaat nu het vermoeden dat het jongste kind een vorm van autisme heeft. Dit 

gaat nog onderzocht worden. De band tussen school en de moeder is verbeterd tijdens het traject 

want maakt dat zij sneller signalen kunnen terugkoppelen.. 

 

Conclusie 

Het wijkteam heeft intensief samengewerkt met de school om een goed plaatje van het kind en te 

thuissituatie te maken. In de referentiesituatie was er minder intensief samengewerkt met de school 

en was de situatie tussen school en ouders waarschijnlijk gelijk gebleven in plaats van verbeterd. 

De kans op een gedwongen, duur intensief traject was groter en de ouders zouden hierbij minder 

inspraak hebben. Tevens zouden ouders in dat geval meerdere malen het verhaal opnieuw moeten 

vertellen en werken aan een vertrouwensband met de behandelaar. 
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2.10 Case 10 Ontslagen man alleen 

Beschrijving 

Alleenstaande man, 38 jaar. Is twee jaar geleden ontslagen. Voor zijn gevoel was dat niet 

rechtvaardig. Hij is vervangen door jonger persoon. 

Hij heeft weinig sociale contacten. Noemt zelf enkele ‘goede vrienden van vroeger’, maar heeft 

daar sporadisch contact mee. Heeft enkele keren een afspraak afgezegd omdat hij zich niet goed 

voelde. Heeft een laag zelfbeeld. 

Zijn woonsituatie is onzeker. Hij woont in een huis/flat die binnenkort zal worden afgebroken. Hij is 

bang dat hij moet verhuizen naar een woning buiten HvH en ziet daar erg tegenop. Heeft geen 

actie ondernomen om nieuw onderkomen te zoeken. 

Hij heeft geen goed overzicht over en grip op zijn financiële situatie. Hij maakt post niet meer open. 

Bovendien verloopt zijn WW uitkering binnenkort en zal hij een WWB-uitkering moeten aanvragen. 

Deze aanvraag speelde ten tijd van intake en verliep niet vlot. Hij ziet op tegen de verdere 

achteruitgang in inkomen; denkt dat hij het financieel niet kan redden. Het totaal maakt dat hij 

depressief is en dagenlang zijn huis niet uitkomt. Huis is niet op orde. 

 

Zijn ouders zijn heel belangrijk voor hem. Zijn vader is echter aan het dementeren en de zorg voor 

vader komt op de moeder neer. Moeder heeft initiatief genomen om met zoon in Februari 2014 

naar de Vraagwijzer te gaan. Moeder was bij intake gesprek aanwezig. 

 

Uitkomst 

Lid van wijkteam is basiscoach heeft de fundamentele zaken aangepakt. Ze heeft gestimuleerd om 

huis op orde krijgen, overzicht te krijgen op financiën.  

 

Gesprek voor WWB aanvraag is voorbereid met Client. Dit gesprek heeft hij alleen gevoerd en viel 

hem mee. Ze heeft hem ondersteund in aanvragen voorschot  (om financiële terugval te 

voorkomen). Eind februari is de uitkering toegekend.   

Hij is begonnen met de inspanningsverplichtingen Werk Loont, 1 dag workshop (vindt hij niet zinvol, 

maar gaat wel; de sociale contacten doen hem enorm goed) en 1 dag bij Roteb. Hij gaat hier stipt 

naar toe, ook al vindt hij dit werk onder zijn niveau (hij had een kantoorbaan).  Hij komt afspraken 

na. Het werk is ook goed voor zijn zelfvertrouwen. 

 

Hij heeft zelf toeslagen aangevraagd, zijn uitgaven op een rij gezet en mogelijkheden om te 

bezuinigen geïdentificeerd. Er zijn geen betalingsachterstanden en geen schulden. Zijn angst die hij 

bij intake Vraagwijzer had om financieel klem te komen zitten bleek ongegrond. Zijn financiële 

situatie is nu op orde en de onzekerheid is weggenomen. Zijn huishouding ziet er nu netter uit dan 

voorheen.Daarnaast is op hij op aandrang van lid van het wijkteam zelf naar de woningcorporatie 

gestapt (midden april). Het gesprek heeft ze met hem voorbereid. Gesprek verliep goed en hij heeft 

een andere woning aangeboden gekregen die hem bevalt, binnen HvH. Hij kan dus in bekende 

omgeving blijven.  

 

Tot slot volgt hij via het wijkteam (waarin een POH GGZ) een preventieve training. Hij gaat hier 5x 

naar toe (loopt nog). Is belangrijk voor hem dat dit via huisarts loopt omdat hij dan geen eigen risico 

heeft (kost hem geen geld); NB hij heeft enkele jaren geleden een medisch onderzoek laten doen 

(preventief) dat hij zelf deels heeft moeten betalen (eigen risico Zvw).De training loopt binnenkort 

af. Doel is dat hij leert om met tegenslagen om te gaan. Effect van de training is nog onduidelijk. Hij 

heeft nog wel last van korte depressies. Zijn sociale leven is nog steeds mager, maar hij heeft 

binnenkort een afspraak staan met een van zijn vrienden. Inzet wijkteam is gericht op ondersteunen 

dat hij sociaal netwerk onderhoudt. 
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Betrokkenheid wijkteam loopt binnenkort af. Contactpersoon bij wijkteam is basiscoach en de 

basiszaken zijn nu op orde. Volgende stap voor hem is pre-matching traject met UWV. Hij zou goed 

bemiddelbaar moeten zijn. Wijkteam gaat nog ondersteunen om dit in gang te zetten. 

 

Conclusie 

Wijkteam heeft geholpen de basiszaken op orde te krijgen (huishouden, financiële administratie, 

uitkering), heeft ondersteunt bij het versterken van het sociaal netwerk en heeft training op 

psychische vlak ingezet. Er is sprake van een duidelijke verbetering van de situatie van cliënt, die 

ook blijvend kan zijn als hij het goed oppakt.  

Het effect van training (volgens sommigen is dit een eerste stap; verdere training kan nodig zijn) en 

het vinden van werk lijken wel essentieel om terugval te voorkomen. 

 

Effect van wijkteam is dat deze zaken eerder zijn ingezet. In situatie zonder wijkteam had het 

eerste contact met cliënt (na intake) langer op zich laten wachten. Nu is wijkteam direct aan de slag 

gegaan; anders zou pas na week of twee eerste gesprek zijn geweest.  

[Overigens zij hierbij aangetekend dat er nog niet veel cases waren voor wijkteam. Het is dus de 

vraag of deze korte reactietijd voor wijkteam in de toekomst volhoudbaar is.] 

 

De verschillende stappen zouden in de referentie ook zijn gezet (via algemeen maatschappelijk 

werk), maar wellicht later en trager. POH GGZ zou niet zijn ingeschakeld. Algemeen 

maatschappelijk werk heeft ook geen contacten met W&I.  

 

Samengevat: de ondersteuning is nu eerder ingezet, intensiever en effectiever geweest dan in de 

referentie. In referentie groter risico op terugval of blijvend moeilijke situatie. 

 

Op korte termijn zijn weliswaar hogere kosten gemaakt, met als gevolg betere kwaliteit van leven, 

maar naar verwachting zijn hoge (maatschappelijke) kosten later voorkomen: psychologische 

behandeling en werkloosheid.  

Dit lijkt dus een effectieve aanpak, die op korte termijn duurder (kosten vallen eerder), maar op 

langere termijn efficiënter is. 
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2.11 Case 11 Verlaten vrouw 

Beschrijving 

Vrouw met 3 kinderen is onlangs door man verlaten. Hij deed altijd alle administratie en financiën. 

Nu blijken er behoorlijke schulden te zijn en dreigt ze ivm huurachterstand binnen enkele dagen uit 

huis te worden gezet. Mevrouw is haar baan kwijtgeraakt nadat haar man was vertrokken en zij bij 

haar kind thuisbleef toen het ziek was. In het verleden was mevrouw de kostwinnaar en zorgde de 

man voor de kinderen en het huis. Na ontslag is haar aanvraag voor uitkering erg lang bij SoZaWe 

blijven liggen waardoor zij 4 maanden zonder inkomen heeft gezeten en de schulden zijn 

opgelopen. Ook is er beslag gelegd op verschillende toeslagen bij de belastingdienst. Haar ouders 

wonen in de buurt en helpen financieel met de bossboodschappen 

 

Uitkomst 

De aanstaande huisuitzetting is door de goede contacten en snelle samenwerking met SoZaWe 

voorkomen door een lening van de gemeente (Bijzondere bijstand). De (financiële) administratie is 

op orde gebracht en er is een verzoek gedaan bij de belastingdienst om het beslag op haar 

toeslagen  op te heffen. Er is samen met directe familie (middels een Eigen Kracht Conferentie) 

een concreet  plan opgesteld voor de toekomst. Mevrouw heeft meer rust en vertrouwen gekregen.  

 

Conclusie 

Voor het referentiealternatief zijn er 2 opties die beide aannemelijk zijn:  
1. Wijkmaatschappelijk werk (WMW) had precies dezelfde hulp kunnen leveren als het wijkteam. 

Er zou dan wat betreft eindresultaat voor de cliënt en ook de financiële inzet geen verschil zijn 
geweest met de aanpak met het wijkteam 

2. WMW had niet binnen enkele dagen samen met SoZaWe de huisuitzetting kunnen voorkomen 
en mevrouw was daarna met  haar kinderen bij haar ouders gaan wonen. In dit geval was het  

resultaat voor de cliënt beduidend minder goed geweest en waren er ook meer kosten gemaakt 

(voor door huisuitzetting ). 
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2.12 Case 12 Vrouw op de vlucht 

Beschrijving 

Mevrouw van 29 jaar oud verblijft tijdelijk bij haar zus en haar 2 nichtjes  in Rotterdam.  Dit kan een 

probleem opleveren aangezien zus een uitkering ontvangt. Zus heeft huurachterstand.  Mevrouw 

heeft geen inkomen. Mevrouw is lange tijd op de vlucht geweest voor de vader van haar tweejarige 

dochtertje. Deze was gewelddadig naar haar en dreigde hun dochtertje af te pakken en mee te 

nemen naar Turkije. Vanwege angst hiervoor heeft mevrouw hun dochtertje nooit aangegeven bij 

de gemeente bij de geboorte. Het kind is dus niet bekend bij officiële instanties, heeft geen BSN en 

heeft geen gebruik kunnen maken van de zorg van het consultatiebureau, is niet ingeënt  etc. 

Mevrouw is officieel nog ingeschreven bij haar eigen vader in Dordrecht, maar heeft daar al 

geruime tijd geen contact meer mee (vader is alcoholist en in verleden ook geweldig geweest).  

Mevrouw wil in Rotterdam wonen, dicht bij haar zus en moeder en hier samen met haar dochtertje 

een rustig bestaan opbouwen. Ze wil inkomen opstarten (uitkering) en uiteindelijk gaan werken, 

daarnaast wil ze eigen huisvesting. Case aangemeld door Stadsmarinier. Probleem is dat mevrouw 

zicht niet kan inschrijven bij zus vanwege huurachterstand en dat ze voor uitkering wel in 

Rotterdam ingeschreven moet staan. 

 

Uitkomst 

Mevrouw heeft meer inzicht in haar situatie en meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Ze slaapt 

weer beter. Dochter is ingeschreven in Den Haag en krijgt nu vaccinaties. moeder heeft zicht op 

inschrijving in de gemeente Rotterdam. Wanneer ze is ingeschreven kan ze een uitkering 

ontvangen.   

 

Conclusie 

Het wijkteam heeft met name ondersteund richting de sociale instanties. Dit heeft de klachten van 

mevrouw al erg terug gebracht. Was het wijkteam er niet geweest dan was de aanpak vergelijkbaar 

geweest als met het wijkteam.  De uitvoering was waarschijnlijk door een gezinscoach van Flexus 

gedaan. Resultaat en kostenwaren  hetzelfde geweest als bij aanpak wijkteam. In een ander 

scenario was mevrouw doorverwezen naar Maatschappelijk werk Dordrecht (daar staat mevrouw 

officieel ingeschreven). Mevrouw had daar niets mee gedaan en gewoon doorgegaan zoals 

daarvoor. Er waren dan in afgelopen periode geen grote veranderingen geweest gedurende de 2 

maanden  dat de case nu is bekeken. De initiële kosten waren  wel lager kosten want er was geen 

inzet gepleegd. 
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2.13 Case 13 Mevrouw (60) met agorafobie en ervaren geluidsoverlast  

Beschrijving 

In oktober 2013 is mevrouw door de huisarts aangemeld bij het Lokaal Zorg Netwerk (LZN) en via 

die weg bij het wijkteam terecht gekomen. Reden van de verwijzing is dat mevrouw overlast ervaart 

van buren. Zij ervaart hierdoor veel stress waardoor haar glucosewaarden zijn ontregeld. De 

wijkverpleegkundige behandelt wekelijks de diabetes van mevrouw. Daarnaast is een 

schuldhulpverlener en een teamleider van PIT010 ingeschakeld voor ondersteuning.  

  

Uitkomst 
 Mevrouw is verhuisd naar een 65+ woning 
 Woningcorporatie en huisarts worden niet meer continu gebeld/gemaild 
 LZN-coördinator wordt nu regelmatig gemaild  

 

Conclusie 

 

De aanpak met het wijkteam kan volgens de werkgroep  niet worden beoordeeld als effectiever als 

efficiënter dan de referentieaanpak.  Volgens de werkgroep waren bovenstaande acties ook zonder 

inzet van het wijkteam ondernomen door het LZN i.c.m. PIT010 vrijwilligers. Waarschijnlijk zou de 

huisarts wel nog steeds vaak gemaild worden met lange verhalen. Misschien dat er ook nog 

overleg zou zijn geweest met een GGZ-behandelaar. Daarnaast was het crisiscentrum 

waarschijnlijk opnieuw gebeld door PIT010. 

 

Wel schetste de werkgroep nog twee alternatieve, minder waarschijnlijke, scenario’s: een worse 

case scenario en een ideale situatie. Bij de worse-case scenario zou de verhuizing waarschijnlijk 

niet hebben plaatsgevonden of naar een soortgelijk flatje, waardoor mevrouw blijvend 

geluidsoverlast zou ervaren. De huisarts en politie zouden blijvend overlast ervaren van mevrouw. 

Uiteindelijk zou de boel zijn geëscaleerd met alle gevolgen van dien (bijv. geweld, 

ziekenhuisopname en slachtofferhulp).  Als ideale scenario schetste de werkgroep de inzet van 

woonbegeleiding. Een GGZ specialist binnen het LZN zou de GGZ hebben ingeschakeld, die op 

hun beurt de indicatie voor woonbegeleider zouden moeten stellen. Een woonbegeleider kan 

mevrouw de nodige aandacht geven en duidelijk aangeven waar de grenzen liggen voor 

inschakeling van verschillende hulpverleners.  

 

De effectencalculator laat niet een benoemen waardig verschil in de kosten van de wijkaanpak ten 

opzichte van de referentieaanpak zien. De wijkaanpak valt net iets duurder uit met een minimaal 

verschil van 105 euro. Hiermee kunnen we concluderen dat de wijkaanpak niet efficiënter is dan de 

referentieaanpak. 

 



 

 

 

 
35 

  

Effectmeting en businesscases wijkteams Rotterdam 



 

 

 
36 

 
  

Effectmeting en businesscases wijkteams Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

 

 Sound analysis, inspiring ideas  

   

 
BELGIË – BULGARIJE – HONGARIJE – INDIA – KROATIË - NEDERLAND – POLEN – RUSSISCHE FEDERATIE – SPANJE – TURKIJE - VERENIGD KONINKRIJK 

 

 

 

 

Postbus 4175 

3006 AD Rotterdam 

Nederland 

 

Watermanweg 44 

3067 GG Rotterdam 

Nederland 

 

T 010 453 88 00 

F 010 453 07 68 

E netherlands@ecorys.com 

 

W www.ecorys.nl 


