Van Beleidstafel naar Keukentafel – en terug
Hulpmiddel: Beleidsverwachtingen en drempels uit de praktijk
Wat was ook alweer de bedoeling van uw wijkteams? Met dit hulpmiddel
neemt u de beleidsmatige verwachtingen nog eens onder de loep. Welke
onderdelen van de vier hoofdprincipes zijn van toepassing op het ontwerp
van uw wijkteams? U kunt aan de hand van de pijlen zien hoe dit ontwerp
samenkomt in beoogde eindeffecten.

Klik op drempel voor toelichting

drempels

Principe 1 - Werken in teams ...

Werken in brede teams, met
verschillende expertises
Teamleden onderhouden
en gebruiken actief eigen
expertise

zeker bij multiprobleem situaties

Minder overleg/
afstemming
Minder bureaucratie
Minder verantwoordingslasten

Professionals
leren van elkaar

Team heeft budgetverantwoordelijkheid

1A

Letten meer op kosten
van operatie en geboden ondersteuning

nvt

2B

nvt

2C

nvt

2D

nvt

1B

nvt

1C

nvt

nvt

2E

nvt

2F

nvt

2G

nvt

2H

nvt

2I

nvt

1E

nvt

1F

nvt

1G

sneller en
passender

Effectievere
ondersteuning

Goedkope
operatie

1D

Teamleden blijven betrokken bij moederorganisatie
Werken in tweetallen
(‘buddies’)

drempels
2A
nvt

BEOOGDE EINDEFFECTEN

Werken in teamverband
Registreren in één,
gedeeld systeem

1. Maak op maat door onderdelen die in het beleid van uw gemeente aan te vinken.
2. In de dagelijkse praktijk kunnen allerlei drempels ervoor zorgen dat deze
verwachtingen niet volledig uit de verf komen. In gesprek met enkele wijkteamleden identificeert u welke drempels spelen.
Zet de drempels uit die in uw gemeente niet gelden. Elke drempel die niet geldt
verhoogt de kans dat eindeffecten bereikt worden.
3. U hebt nu een totaalbeeld waarmee u beleidsmatig bij kunt sturen.

Lagere
maatschappelijke
kosten

... niet
alleen voor
gemeente...

nvt

Medewerkers hebben
inzicht in kosten van ondersteuning

nvt

2J

nvt

2K

Principe 2 - Inzetten van andere professional ...
Kijken naar en werken aan
meerdere levensdomeinen
Op huisbezoek gaan

Betere vraagstelling

Vraaggericht werken, op
maat, met mandaat

Beter passende
ondersteuning

Indicatie binnen team, op
maat inwoner, van onderzoek tot beschikking
Meer vertrouwen inwoner in professional(s)/
ondersteuning

Zelf de uitvoering van de
ondersteuning (kunnen)
doen
Aanbieders kunnen maatwerk leveren

Betere afstemming in
ondersteuning

Werken met een regiseur
een plan per gezin/huishouden (bij ‘multiprobleem’)

Scherpe keuze voor een doelgroep

drempels

Principe 4 - Werken vanuit de wijk ...
Samenwerking bevorderen
met en tussen partijen in
de wijk (‘sociale kaart’)

Zichtbaar en (pro)actief
aanwezig zijn in de wijk

Ondersteunen/stimuleren
bewonersinitiatieven in
de wijk

Mogelijkheden om
ondersteuning nabij
en laagdrempelig te
organiseren
Vroegtijdig in contact
komen met inwoners:
problemen kleiner,
escalatie voorkomen,
preventie
Meer inzicht in vraag
in wijk

drempels

4A

nvt

4B

nvt

Betere
uitkomsten
voor client

Terugval wordt voorkomen
3B

nvt

nvt

3C

4C

nvt

nvt

3D

4D

nvt

nvt

3E

4E

nvt

nvt

3F

4F

nvt

nvt

3G

Minder
(zware) zorg
minder ingrijpend

* Niet alle browsers en tablets ondersteunen de interactiviteit van deze pdf.
Downloaden en openen met een pdf-reader op laptop of PC werkt het beste.

3A

nvt

Grotere
leefbaarheid wijk

Principe 3 - Met aandachtspunten...

Meer inzet eigen kracht
inwoner

Aanwakkeren/ondersteunen eigen kracht, zelfregie
en zelfredzaamheid
Eigen netwerk benutten
en versterken

Meer inzet eigen netwerk
inwoner

Inzet nuldelijnszorg/informele zorg bevorderen

Minder inzet 1e/2e-lijns
zorg

Aandacht voor preventie,
zwaardere problematiek/
ondersteuning voorkomen

Andere, aanvullende
kwaliteit in ondersteuning’

Beschikbaar blijven, ook
na afsluiten casus

