
Sociaal teams 
Afweging, vormgeving en bekostiging 

 
Gemeente Ede 



Inhoud presentatie 

• Afwegingskader bij inrichten van sociaal teams 
 

• Praktijkvoorbeeld Ede 
 

• Discussie 
 

 



Afwegingskader 

• Vorm volgt uit inhoud 
 

• Doelen en taken van de teams 
 

• Sturingsvisie en invulling opdrachtgeverschap door gemeente 
 

• Keuzes mbt de uitvoering  
 

• Bekostigingsafspraken 
 
 
 

 



Doelen en taken sociaal/wijkteams 

• Diverse doelen: preventie, dichtbij de burger, eigen verantwoordelijkheid stimuleren, integrale 
benadering, afstemming van hulpverlening  

• Uitgangspunten: 
-versterken wat mensen zelf kunnen 
-wijkgericht, kansen in de wijk benutten 
-één gezin, één plan, één regisseur 
-integraal op alle levensgebieden 
-inzet passende ondersteuning 
-kostenbesparing / kwaliteitsverbetering  

• Taken: 
- toegangspoort naar specialistische tweedelijn  
- regie 
- hulpverlening/ondersteuning 

• Keuze expertise in team: generalisten of specialisten 



Sturingsvisie en opdrachtgeverschap gemeente 

• New public management 
• Governance 
• Mengvorm: afhankelijk van fase in het proces 

 
• Sturingsvisie medebepalend voor inrichting opdrachtgever-opdrachtnemer relatie 

 
• Modellen van opdrachtgeverschap (Uenk) 

- AWBZ 
- wijkgericht contracteren 
- regisseursmodel 
Werken met wijkteams binnen elk model mogelijk 



Wie pakt uitvoering sociaal/wijkteams op? 
• Op welke wijze wil gemeente invloed uitoefenen? 
• Directe beïnvloedingsmogelijkheid? 

- in eigen dienst: hiërarchisch sturen, snel ingrijpen bedrijfsvoering, legitimatie publiekrechtelijke 
taak 

• Niet in de lijn maar wel bestuurlijke invloed gewenst? 
- taken onderbrengen in nieuwe zelfstandige organisatie: bijv Stichting of BV, invloed regelen via 
statuten, inbesteden dan soms mogelijk 

• Gemeente samen met aanbieders: hybride vorm, alliantie; samenwerkingsafspraken  
(let op schijn van belangenverstrengeling) 

• Regisserende gemeente: uitvoering door bestaande organisaties, gemeente kiest rol 
opdrachtgever; sturing via contractering 
 

• Nb gemeente is stelselverantwoordelijk: dubbele petten problematiek 
• Nb heb oog voor eigen belang van de aanbieder, goede monitoring is nodig én vinger aan de pols 

als direct contact tussen opdrachtgever en klant ontbreekt 

 
 



Bekostigings instrumenten 

• Gemeenten kunnen bij het organiseren van voorzieningen en diensten in het 
kader van ‘opdrachtgeverschap’ kiezen uit: 
 
- taken in eigen beheer uitvoeren: inbesteden 
 
- een partij subsidiëren  
 a. obv wettelijk voorschrift (bij verordening) 
 b. begrotingssubsidie 
 
- een overheidsopdracht aanbesteden 
 
- een Open House model toepassen  
 



  De Edese aanpak 



Governance, opdrachtgeverschap en sociaal teams 
in Ede 
• Ede kiest voor samen doen met maatschappelijk partners, overlegtafels, co-creatie, 

werken vanuit vertrouwen 
• Regisseursmodel is model van opdrachtgeverschap 
• Sociaal teams Ede: 

- voor alle inwoners met meervoudig complexe problemen 
- vergroten zelfredzaamheid 
- taken: intake (toegang tot maatwerkvoorzieningen), regievoeren, lichte ondersteuning 
- integrale aanpak 
- multidisciplinair samengesteld; medewerkers met specialistische kennis (jeugdhulp, 
maatschappelijk werk, psychiatrie, cliëntondersteuning) 
- hybride organisatievorm; medewerkers in dienst bij verschillende organisaties 
- (input)sturing op sociaal teams: omvang formatie, geen resultaatafspraken  
 



Heroverweging organisatievorm Sociaal teams 

• Veel personele wisselingen 
• Kennis- , kwaliteitsverlies 
• Geen eenduidige sturing 
• Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
• Onvoldoende kostenbeheersing  

 
• Behoud gewenst van: werken met specialisten, vliegwiel andere 

manier van werken naar moederorganisatie, keuzevrijheid cliënt dus 
regisseur die onafhankelijk van eigen organisatie handelt 



Gewenste situatie Ede 
• Wens: continuïteit, kwaliteitsverhoging, extra impuls aan transformatie en behoud van enige 

bestuurlijke invloed 
• Vorm volgt inhoud 

• Samen doen met partners 
• Geen extra entiteit creëren  
• Wil sturen op continuïteit in teams, betrokkenheid partners, kwaliteitsbewaking door partners 

• Keuze voor alliantie, zo ook bestuurlijke invloed 
• In alliantie helder onderscheiden taken:  

- intake en regie onder verantwoordelijkheid gemeente 
- hulpverlenen onder verantwoordelijkheid aanbieders  

• Aanscherping doelgroep voor het ST 

• Ondersteuning zoals maatschappelijk werk weer als aparte voorziening 

 
 



Ontwerp opbouwen vanuit criteria 

                                         Organisatievormen 

Criteria a b c d e f 
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W 

X 
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Bekostiging 
• Vanwege gewenste continuïteit in de teams en 

verantwoordelijkheid/eigenaarschap bij de alliantie is behoefte aan 
de voorkant te kunnen sturen op deelnemende partijen 

• Bij een subsidie obv verordening, bij aanbesteding en open house kan 
de gemeente geen zaken doen met partijen naar keuze 

• Met keuze voor begrotingssubsidie specifieke partners te kiezen 
• Op de gemeentebegroting wordt aangegeven welke partij welke 

middelen ontvangt voor welke activiteiten 
• Risico: blijft subsidie dus niet afdwingbaar 

 



(Begrotings)subsidie voor ‘activiteiten’ 

• Kan alleen als geen sprake is van een overheidsopdracht en als het gaat om betaling voor 
diensten geleverd aan inwoners 

• Keuze 
1. obv wettelijk voorschrift, bij verordening geregeld 
- verdeling op volgorde van binnenkomst 
- ‘tenderen’, aanbesteden maar dan niet van een overheidsopdracht 
2. obv begroting: de activiteiten, het max subsidiebedrag en de naam van de subsidiënt 
worden vermeld in de gemeente begroting 

• Gemeente mag voorwaarden aan de subsidie verbinden, maar moet zorgen niet te 
voldoen aan de definitie van overheidsopdracht, anders moet de subsidie aanbesteed 
worden! 

• Geen levering? Terugvordering subsidie mogelijk, evt andere instelling subsidiëren. 
Nakoming vorderen zoals bij aanbesteden is niet mogelijk maar praktisch pakt het net zo 
uit  

• Mededingingsruimte? 



Aanbevelingen  
• Neem duidelijke positie (opdrachtgeverrol) in fasen van 

contractering, uitvoering en verantwoording 
• Versterk de governance door bewoners/cliënten te betrekken 

(wijkniveau) 
• Duidelijke doelstellingen, passende indicatoren en resultaatnormen 
• Zet in op resultaatsturing en op bekostigings/beloningsprikkels. 

Verleidt daarmee ook inwoners bij te dragen aan de beoogde 
transformatie. 

• Blijf contact houden met de klant en monitor de aanbieder, 
voorkom verankering brugpositie (rol regisseurs). 

• Zorg intern voor goede accountmanager(s) met kennis op inhoud en 
onderhandelingsvaardigheden  

 



Vragen & Discussie 
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