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Veranderopdracht Stadsteam okt. 2019

➢ Van loket naar professioneel wijkteam

➢ Vraagverkenning, zelf inwoners begeleiden, verwijzen en volgen

➢ Meer samenwerking met informele zorg, 1e en 2e lijns zorg en met 

veiligheidsinstanties 

➢ Nuchter, ‘doen wat nodig is’ en ‘niet doen wat niet nodig is’

➢ Kostenbewust werken vanuit inhoud!

➢ Gemeente bundelt diverse taken in Stadsteam

➢ Open samenwerking Stadsteam – beleid – backoffice – bestuur!



De Jeugdwet



Opdracht Jeugdwet: kwaliteit binnen het budget

➢ Nieuwe werkwijze voor Jeugdwet:

➢ Professionele jeugd- en gezinswerkers + gedragswetenschapper

➢ Nauwe samenwerking met scholen, medische verwijzers en de 

beschermingsketen

➢ Streefbedragen kosten zorgaanbod:

➢ Kosten zorgaanbod tussen 2015 en 2019 met 50% gestegen

➢ Streefbedrag 2020: € 100.000,- minder dan in 2019

➢ Streefbedrag 2021: nog € 100.000,- minder



Jeugdwet resultaat 2020 en 2021

➢ Stevig professioneel team jeugd- en gezinswerkers, gedragswetenschapper en 

teammanager

➢ Geen wachtlijst voor het Stadsteam vragen Jeugdwet

➢ Hoge klanttevredenheid, geen formele klachten

➢ Zeer goede samenwerking met scholen, huisartsen, jeugdartsen, politie en de 

beschermingsketen

➢ Geen kinderen meer in drang, daling kinderen in dwang

➢ Jongerenwerk geïntegreerd in Stadsteam

➢ Financiële streefcijfers: 2020: ongeveer gelijk aan 2019; prognose 2021: € 

300.000,- minder dan in 2019!



Jeugdwet: vooruitblik

➢ Vertrouwen dat Oudewater in 2022 goede kwaliteit jeugdhulp kan blijven 

bieden binnen het budget door voortzetten huidige aanpak en open 

samenwerking Stadsteam – beleid – back office – bestuur

➢ Versterken vrijwilligers voor jeugdigen en gezinnen

➢ Inkoop meer op maat

➢ Bescherming in beweging Utrecht-West landelijke proeftuin!



De WMO en sociaal werk



Opdracht WMO, sociaal team

➢ Specifieke opdracht vanaf 2020:

➢ Professionele sociaal werkers

➢ Vraagverkenning, zelf inwoners begeleiden, verwijzen en volgen

➢ Integreren sociaal juridische dienstverlening, schuldhulpverlening

➢ Meer aandacht voor mantelzorgondersteuning

➢ Voor WMO en aanverwante terreinen geen extra financiële opdracht



WMO, sociaal team: resultaat 2020 en 2021

➢ Professioneel team, wel klein

➢ Hoge klanttevredenheid

➢ Samenwerking met veel lokale en regionale partners

➢ Hoge instroom en werkdruk, beperkte wachttijd nieuwe aanmeldingen

➢ 2020 daling WMO-begeleiding aanbieders, 2021 weer stijging

➢ Door extramuralisering psychiatrie meer zware problematiek 

➢ Sociaal juridische hulpverlening geïntegreerd in Stadsteam

➢ Schuldhulpverlening geïntegreerd in Stadsteam

➢ Mantelzorgondersteuning standaard als onderwerp



WMO, sociaal team: vooruitblik

➢ We verwachten verdere stijging van aanmeldingen en taken:

➢ Psychiatrie, Wet Verplichte GGZ, Wet Zorg en Dwang

➢ Wet Inburgering: samenwerking met Ferm Werk en 

Vluchtelingensteunpunt

➢ Begeleiden mensen met categorie C/D van Ferm Werk

➢ Maatschappelijke opvang, beschermd wonen en dagopvang 

➢ Extra sociaal werker bij Stadsteam in 2022, monitor op uitgaven



Kortom: er is nog genoeg te doen, 

maar Jeugdwet en WMO is in 

Oudewater een positief verhaal


