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Leidende principes 
• Leefwereld centraal 
• Uitgaan van mogelijkheden 
• Zo nabij mogelijk 
• Doen wat nodig is 
• Eenvoud 
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Utrechtse veranderstrategie 
• Lerend veranderen, stap voor stap, samen met de praktijk 

 
• Krachtige samenwerking in buurten en wijken verder ontwikkelen 

• Men kent elkaar, onderlinge hulp en verbondenheid, eigenaarschap maatschappelijke taken 
• Bron voor leren en ontwikkelen over grenzen ( pilots, data, casuïstiek) 

 
• Investeren in gezamenlijke visie en samen optrekken 
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Bekostiging 

Buurtteam Sociaal 
• 17,5 miljoen euro subsidie per jaar 
• Subsidieperiode van 6 jaar. 
• Na 3 jaar een uitvoerige evaluatie 

 
Aanvullende zorg: 
• Inkoop: 80-90% lump sum, de rest PxQ  
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Buurtteams 

• 400 professionals in 18 buurtteams verdeeld over de stad 
• team Sociaal (volwassen problematiek) of  
• team Jeugd (gezinsproblematiek, problematiek rond opvoeden en 

opgroeien, ontwikkeling van kinderen)  
• MBO teams op scholen 

• Buurtteammedewerkers zijn generalist 
• doen wat nodig is en sluiten aan bij wat iemand kan en wil  
• stimuleren eigen kracht en inzet informeel netwerk 

• Buurtteam geeft hulp én verwijst door naar aanvullende zorg (geen 
beschikking) 
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Wat zijn de interessante vragen? 

• Continuïteit en kansen voor nieuwe partijen 
• Werken vanuit vertrouwen en grip houden 
• Flexibiliteit en juridische kaders 
• Hoe is de ‘markt’ ingericht 
• Politiek bestuurlijke wensen 

 
 



Van model naar praktijk 

Opdrachtgeverschap 
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Dashboard accounthouders 
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Van de site van pianoo 

• Subsidie: activiteiten niet nauwkeurig omschreven en subsidiegever 
weinig zeggenschap over invulling van activiteiten. 

• Bij een subsidie wordt de uitwerking van de subsidiedoelstellingen 
aan de subsidieontvanger overgelaten 

• Als een bestuursorgaan geld steekt in activiteiten die gericht zijn op 
anderen (algemeen belang) is er vaak sprake van subsidie. 
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