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Nieuwe peiling stand van zaken sociale (wijk)teams 2019

15 juli 2019

Geachte mevrouw of heer,

Sinds 2014 heeft Movisie op verzoek van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten meerdere 

peilingen uitgezet onder gemeenten over de keuzen die zij maakten om de maatschappelijke 

ondersteuning vorm te geven. Hieruit bleek dat veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om een 

deel van de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vorm te geven.

Vijf jaar na de 0-meting maken we opnieuw de stand van zaken op. Zijn er algemene ontwikkelingen in 

de tijd te constateren? Hebben de sociale (wijk)teams zich verder ontwikkeld; in organisatievorm, 

aansturing en kwaliteitsbevordering? Of zijn er gemeenten die van deze vorm van ondersteuning zijn 

afgestapt?

Wij zouden het zeer waarderen als u ten behoeve van deze inventarisatie v��r 2 augustus de digitale 

enqu�te wilt invullen. Uw deelname draagt bij aan meer inzicht in de ontwikkelingen en eventuele 

behoeften aan ondersteuning die spelen rondom sociale (wijk)teams. Uw antwoorden worden 

geanonimiseerd verwerkt. Het onderzoek resulteert eind dit jaar in een rapport en een overzichtelijke 

weergave van de belangrijkste data in een infografic.

11k als uw gemeente niet met sociale (wijk)teams werkt, willen we u vragen de enqu1te in te vullen.

Let op:

Bij het invullen van de digitale vragenlijst dat u alle vragen in 11n keer doorloopt tot aan het einde 

(verzenden). Als u de vragenlijst voortijdig afsluit worden uw gegevens namelijk niet opgeslagen. Hierbij 

vindt u de vragenlijst als Pdf-bestand. Als u dat prettig vindt kunt u deze eerst doorlezen.

Via onderstaande link kunt u de digitale enqu1te openen:

https://survey.enalyzer.com/?pid=55n2d2bb

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Movisie: 

• Silke van Arum, S.vanArum@Movisie.nl / 030 789 2022

• Ren1 Broekroelofs, R.Broekroelofs@movisie.nl / 030 789 2121

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,

Ali Rabarison

Directeur sociaal domein 

Heeft u vragen: mail naar info@vng.nl

Heeft u deze mail op naam ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via deze link.
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