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In diverse gemeenten zijn ervaringen opgedaan met heiwerken met sociale wijkteams, waarbij een grote 
verscheidenheid op te merken valt. Sociale wijkteams bieden de mogelijkheid om in te zetten op preventie 
en kunnen daarmee bijdragen aan het (zo lang mogelijk) thuis wonen van diverse doelgroepen in de 
gemeente. Een sociaal wijkteam versterkt de verbindingen tussen bestaande organisaties, partijen en 
burgers en kan ervoor zorgen dat signalen tijdig opgepakt worden zodat mensen al in het voorliggende 
veld geholpen kunnen worden om hun zelfstandigheid te behouden. Tevens kunnen sociale wijkteams 
een rol spelen bij het verbinden van specialismen om gezamenlijk te werken aan één gezin, één plan, één 
regisseur in geval van situaties waar een meervoudige problematiek speelt. De rijksoverheid kent in dit 
kader belang toe aan de verbinding tussen het sociale en het medische domein en het afstemmen van de 
samenwerking tussen betrokkenen. 

In 2014 is er op niveau van de Brabantse Wal gemeenten onderzoek gedaan naar sociale wijkteams 
vanuit de vraagstelling: "Passen sociale (wijk)teams in het sociale domein van de Brabantse Wal 
gemeenten, zowel gezien vanuit de opgave als gezien vanuit de uitgangspunten van de visie Sociaal 
Domein en de Integrale toegang? 

De betreffende uitgangspunten van het sociale domein zijn: 

•:« Eigen kracht: de burger is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het participeren in de 
samenleving. Als men daar niet in slaagt, doet men een beroep op het eigen netwerk en pas als 
laatste stap richt men zich tot de professionele ondersteuning. 

•î» Maatwerk: de specifieke ondersteuningsvraag van de burger is toonaangevend. 
•» Dichtbij: ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats op en vanuit de vindplaatsen en 

gebiedsgerichte steunpunten. Er wordt ingezet op preventie, vroegsignalering en 
vraagverheldering. 

*t* Eén gezin, één plan en één regisseur: indien de burger ondersteuning nodig heeft van meerdere 
partijen vormen deze samen een netwerk en stemmen de werkzaamheden onderling af. 

* I nclusief: als er ondersteuning nodig is, wordt deze binnen de reguliere samenleving, 
leefomgeving georganiseerd. 

Op grote schaal zijn interviews gehouden met zorg- en welzijnsaanbieders, maar ook met 
burgervertegenwoordiging zoals de Wmo-Adviesraad. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er in het 
werkveld geen behoefte ervaren wordt aan een nieuwe samenwerkingsvorm of -structuur. In de 
Brabantse Wal gemeenten zal dan ook niet met sociale wijkteams als nieuwe structuur gewerkt gaan 
worden. Voor gemeente Steenbergen zijn de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan: 



In Steenbergen is een goede samenwerking aanwezig tussen de ISD, de Wmo, het CJG en het 
welzijnswerk in de vestiging aan de Fabrieksdijk. 
De signaalfunctie van zowel professionals als burgers behoeft nog aandacht. Weet iedereen waar 
hij terecht kan? In het voorjaar is onderzoek gedaan naar de bekendheid van inwoners van de 
gemeente Steenbergen met Vraagwijzer. Uit dit onderzoek blijkt dat inwoners Vraagwijzer kennen 
op het moment dat zij de diensten van Vraagwijzer nodig hebben. In een eerder stadium, als er 
nog geen ondersteuningsbehoefte is, is Vraagwijzer nog niet zo bekend bij inwoners. 
Professionals geven aan dat zij Vraagwijzer weten te vinden en een groot aantal professionals 
heeft ook een werkplek bij Vraagwijzer. 
Er is behoefte aan een middelpunt in de keten (sociaal domein) waar betrokken partijen elkaar 
weten te vinden. Deze behoefte wordt vertaald in de regietafel die op dit moment ingericht wordt. 
De regietafel wordt gebruikt bij casussen waar meervoudige problematiek speelt, zodat de 
hulpverlening afgestemd kan worden en bepaald wordt wie de regie heeft. Ook het op- en 
afschalen van hulpverlening hoort bij deze afspraak. 
Het te bereiken resultaat dient leidend te zijn, maatwerk passend bij de situatie. 

In gemeente Steenbergen zal niet gewerkt gaan worden met een sociaal wijkteam als nieuwe 
samenwerkingsvorm, wel zullen ontwikkelvragen opgepakt worden vanuit de integrale toegang 
(Vraagwijzer) om te komen tot goede verbindingen in het sociaal domein en tussen het medische en 
sociale domein. 

De onderstaande ontwikkelpunten volgen uit het onderzoek en worden deels in 2015 en deels in 2016 
opgepakt: 

Versterken van eigen kracht en het sociaal netwerk; onderzoek doen naar en gebruik maken van 
methoden zoals Sociale Netwerk Versterking. 
Het stimuleren van burgerkracht en burgerinitiatieven. 
Knelpunten en behoeften signaleren en oppakken in het voorliggende veld van de algemene 
voorzieningen. 
In kaart brengen van samenwerkingsverbanden en overlegstructuren om tot een zo efficiënt 
mogelijke werkwijze te komen. 
Samenwerkingsverbanden in het werkgebied verstevigen, o.a. tussen het medische en het 
sociale domein. 
Een eenduidige werkwijze bewerkstellingen met betrekking tot signalering. 
Verder vormgeven van de Integrale Toegang. 

De ontwikkelpunten kunnen teruggebracht worden naar de thema's voorliggend veld, integrale toegang 
en de samenwerking tussen het sociale en het medische domein. 

Voorliggende veld 
Samenhang in Welzijnswerk is een bepaalde manier van samenwerken. Op het moment dat signalen en 
vragen in het voorliggend veld opgepakt kunnen worden, hoeven deze niet bij het loket van de Integrale 
Toegang terecht te komen. In het voorliggend veld wordt middels het project Samenhang in Welzijnswerk 
gewerkt aan de uitvoering van projecten door Stichting Vraagwijzer, Traverse en Stichting Welzijn 
Ouderen Steenbergen. 

Bij Vraagwijzer is het welzijnswerk ruim vertegenwoordigd. Zo zijn er Vraagwijzeradviseurs werkzaam; 
een functie die bij Vraagwijzer gerealiseerd is om inwoners van de gemeente Steenbergen sociaal 
domein breed te informeren en adviseren. Als een signaal of vraag bij Vraagwijzer terecht komt, zijn de 
Vraagwijzeradviseurs bij uitstek in staat om de verbinding met het voorliggend veld te maken. Deze 
functie kan verder doorontwikkeld worden om inwoners optimaal te kunnen bedienen, maar ook de 
beweging naar eigen kracht te kunnen maken 
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Integrale toegang 
Sinds januari 2015 is de lokale integrale toegang een feit. Medewerkers van de Wmo, het CJG en de ISD 
zijn allen gevestigd in de Fabrieksdijk en werken samen in geval van casussen met een meervoudige 
problematiek. Ook andere zorg- en welzijnspartners zijn ruim vertegenwoordigd in Vraagwijzer. Op basis 
van structureel Vraagwijzer overleg wordt een zo integraal mogelijke werkwijze nagestreefd. Het 
komende jaar zal de Integrale Toegang doorontwikkeld worden. 

Samenwerking sociale en medische domein 
De samenwerking tussen het sociale en medische domein speelt op meerdere fronten, zo wordt er 
gewerkt aan de samenwerking met de wijkzuster, maar ook op niveau van de huisartsenpraktijk. Op dit 
moment worden werkafspraken gemaakt tussen de Wmo, Jeugd en de wijkzuster over vraagverheldering, 
zodat men aanvullend aan elkaar kan werken en een cliënt zo veel als mogelijk slechts één keer het 
verhaal hoeft te vertellen. De samenwerking met het medische domein wordt tevens verstevigd op niveau 
van de huisartsenpraktijk door een pilot waarin een Wmo-consulent enkele keren aansluit bij het 
multidisciplinair overleg van de huisartsenpraktijk. 

Hoogachtend, 
burgemeester erywethouders van Steenbergen, 
de loco-stícįìitar/ş, de burgemeester, 


