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Transitie sociaal domein 

• Verschuiving van staat naar stad 

– 3 grote decentralisaties 

– Bezuiniging 

• Verschuiving van verzorging naar participatie? 

• Lijn van decentralisatie al sinds Den Uyl (1973) 

– Lappendeken van welzijnswerk 

– Democratische welzijnsplannen, Kaderwet 
Specifiek Welzijn 

– 1985 rechtstreeks in gemeentefonds 

• Schotten welzijn en zorg, kostbaarheid 

 

 

 



Transitie sociaal domein 

• Rond 2000 gedachten over dienstenwet 

• 2007: Wet maatschappelijke Ondersteuning 

– Meer lokale samenhang welzijn en zorg 

– Compensatiebeginsel (WMO) versus recht (AWBZ) 

– In nieuwe WMO: maatwerkprincipe 

• 2009: pakketmaatregel: AWBZ naar WMO 

• Werk en Inkomen 

– 1965: Algemene Bijstandswet (recht) 

– 2004: Wet Werk en Bijstand (maatwerk en re-
integratie + verzilvering) 

 

 

 



Visie Samen voor Elkaar 

• Basisinfrastructuur van faciliterende en 
activerende ondersteuning voor alle burgers 

• Maatwerk voor kwetsbare burgers met 
tijdelijk regieverlies 

• Een vangnet voor de kwetsbaarste burgers 

 



Uitgangspunten 





Sociaal wijkteam 





Sociaal wijkteam: wat? 

• Samenwerking vanuit verschillende disciplines 

• Doel: zorg en ondersteuning dichtbij en 
mensen (weer) mee (laten) doen 

• Niet nieuw maar andere manier van werken 

• Vaste aanpak en methode 

• Eerdere ervaring: pilot wijkcoaches 

• Veel gemeenten experimenteren met 
vergelijkbare aanpak 

 



Generalisten sociaal wijkteam 

     

Dienst-
verlening 

Hulpverlening 

Welzijn 
 

De generalist 
in het sociaal 

wijkteam 
 



Sociaal wijkteam: wie? 

Huidige samenstelling: 

• WMO consulent 

• Sociale zaken frontoffice-medewerker 

• Sociaal maatschappelijke dienstverlening 

• CJG coaches 

• Wijkverpleegkundige 

• Opbouwwerker 

• Vanaf 2014: ondersteuning mensen met 
beperking (MEE) 



Sociaal wijkteam: voor wie? 

• Haarlemmers met tijdelijk regieverlies (15%) 

• En problemen op meerdere gebieden 
(meervoudige problematiek)  

• In eerste instantie in 2 wijken in Haarlem 

– Boerhaavewijk en Meerwijk (voor zomer 2013) 

– Slachthuisbuurt en Parkwijk (na zomer 2013) 

• Vanaf juli 2014 in nog 2 wijken in Haarlem 

• En vanaf 2015 stadsbreed: disciplines en 
schaalgrootte kunnen verschillen per team 

 

 



Sociaal wijkteam: hoe? 

• Eropaf! 

• In de wijk, zichtbaar, korte lijnen 

• Vertrouwen, ernaast, coachend 

• Eigen kracht en netwerk van mensen 
aansprekend 

• Eerder signalerend en actie 

• Doorbreken van patronen en afbreken muren 

 



Sociaal wijkteam: hoe? 

 

 

 

 

 

• Signalen via verwijzers: scholen, huisartsen, 
wijkagenten, woningcorporaties 

• Maar ook van bezorgde buurtbewoners 

• Of rechtstreeks aanspreken van de leden van 
het team 

• Aanwezig in de wijk, op de plekken waar 
wijkbewoners zijn/komen. 

 

 



Wat doet het team?  

• Inzet in principe individueel/gezin 

• Helpen overzicht over situatie te krijgen en 
oplossingen te vinden  

• Bevorderen van eigen oplossingen van mensen 

• Ondersteuning bieden 

• Signaleren dat er wellicht meer aan de hand is en 
indien nodig juiste hulp erbij halen 

• Vinger aan de pols houden  

 



Wat doet het team?  

• Ondersteuning bieden op gebied van: 

–  Werk en inkomen, financiële situatie, schulden 

–  Dreigende huisuitzettingen 

–  Praktische zaken t.a.v. wonen en alledaagse 
activiteiten 

–  Opvoedingsvraagstukken 

–  Zorg 

–  Sociaal isolement, eenzaamheid, verwaarlozing 

–  Zelfredzaamheid en probleemoplossend vermogen 

–  Dagstructuur, activering en participatie 

 

 

 

 



Wat doet het team niet?  

• Specialistische ondersteuning bieden 

– Psychische hulpverlening en behandeling 

– Hulpverlening bij verslavingen 

• Gedwongen kader 

• Doormodderen en te lang vasthouden 

• Overnemen 

• In gaten springen, wachtlijsten oplossen, 
verantwoordelijkheden overnemen 

 

 

 

 

 



Herinrichting sociaal domein 







Contactgegevens 

• Wijkteam Parkwijk/Slachthuisbuurt 

 wijkteam-oost@haarlem.nl 

 

• Wijkteam Boerhaavewijk/Meerwijk 

 wijkteam-schalkwijk@haarlem.nl 

 

Voor meer algemene vragen: projectleider sociaal 
wijkteam Lizzy van der Kooij op: 
emvanderkooij@haarlem.nl 
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