
 

 

 

 

Quick scan effectiviteit Sociale Teams 

Wat is bekend over maatschappelijke kosten en opbrengsten van wijkteams? 

Een gemeente in Nederland heeft aan Significant Public gevraagd om in beeld te brengen wat er bekend is over de 

effectiviteit van sociale teams die hulp en ondersteuning leveren bij Nederlandse gemeenten. Meer specifiek was de 

vraag wat er bekend is over (maatschappelijke) kosten en opbrengsten (MKBA). Deze informatie vormde input voor een 

collegeconferentie waar dit onderwerp op de agenda stond. Vanwege bredere interesse bij gemeenten in deze 

thematiek hebben wij een quick scan onder eigen vlag uitgevoerd. 

De uitkomsten uit de quick scan moeten we met de nodige voorzichtigheid beoordelen. Zo zijn de resultaten gebaseerd 

op beschikbare studies, maar zijn er vast nog andere – niet openbaar bekende – studies met informatie over dit 

onderwerp. Voor discussiedoeleinden zijn de uitkomsten zeker nuttig. Ook biedt het voor gemeenten 

aanknopingspunten voor nader onderzoek over dit thema.  

De quick scan is uitgevoerd met behulp van de volgende onderzoeksactiviteiten: 

a. Een handmatige deskresearch op internet naar relevante documenten en analyse van beschikbare 

documenten; 

b. Een geautomatiseerde webscrape op raadsinformatie1, op basis van vaste zoekwoorden die leiden naar 

documenten die over de effectiviteit van sociale teams gaan. Tevens geeft dit een beeld over hoe actueel het 

thema is bij gemeenteraden; 

c. Een uitvraag bij ons netwerk (zowel gemeenten als landelijke expertisecentra) naar effectanalyses en MKBA’s 

van wijkteams.  

Er is een beperkt aantal studies uitgevoerd naar effectiviteit van lokale teams… 

In de eerste contacten met de betreffende gemeente hebben wij aangegeven dat we – voor zover wij konden overzien – 

er niet zo veel goede studies zijn uitgevoerd die uitkomsten bevatten ten aanzien van een aantoonbaar effect (financieel 

vertaald) van de inzet van wijkteams zoals de gemeente deze beoogd. Er zijn zeker MKBA’s te vinden en ook 

onderzoeken naar het functioneren of (eerste) opbrengsten van wijkteams. Maar, veel van deze onderzoeken bevatten 

aannames (gebaseerd op vele bronnen in diverse sectoren), zijn gebaseerd op casusonderzoek wat niet gelijk staat aan 

de werking van een wijkteam in het algemeen of bevatten alleen informatie over aantallen of kwalitatieve informatie. Dit 

beeld wordt bevestigd in de documenten die wij hebben gevonden en geanalyseerd. Wel geven de analyses inzicht in 

de ervaringen van gemeenten met sociale teams en de mogelijk kosten en baten die daaraan gerelateerd zijn.  

 

1 Hiervoor hebben we een eigen tool ontwikkeld die toegang geeft tot alle systemen van raadsinformatie waarbij we 

geautomatiseerd gericht kunnen onderzoeken. 
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Uit de webscrape halen we dat rondom de 

inwerkingtreding van de decentralisaties 

gemeenteraden het thema “MKBA” voor 

“wijkteams” op de agenda hadden. In de loop 

van de jaren, vooral na 2017, zien we dat dit 

echter sterk afneemt. Na de eerste opzet van 

de lokale teams heeft dit thema niet structureel 

een plek gekregen om te zien of de aannames 

bij aanvang ook leiden tot beoogde resultaten. 

Ook in onze eigen praktijk merken we dat dergelijke onderzoeken of studies kort voor en na de decentralisaties vaker 

voorkwamen dan het afgelopen jaar.  

….concrete eenduidige kwantitatieve onderzoeksresultaten zijn er nauwelijks 

Uit de verzamelde informatie hebben we 9 studies aangetroffen waarin kwantitatieve gegevens zijn verwerkt over de 

effectiviteit van wijkteams. Drie studies beschrijven een positieve uitkomst van de inzet van wijkteams, vier 

documenten geen eenduidig beeld of geen positieve of negatieve uitkomsten en twee documenten een negatieve 

uitkomst. Besparingspotentieel dat uit documenten komt waar positieve uitkomsten zijn liggen tussen 10 en 30 procent, 

vooral gebaseerd op analyse van casuïstiek. Zoals aangegeven zijn deze percentages niet zonder meer te gebruiken 

voor andere gemeentelijke situaties en vinden wij de bewijslast erg beperkt.  

Het boeken van resultaat van een wijkteam blijkt volgens diverse studies erg afhankelijk te zijn van de invulling. De 

werkzame elementen komen in veel studies wel terug en zijn (vrij goed) beschreven. Het is belangrijk om die werkzame 

elementen in beeld te brengen en te kijken hoe die van toepassing kunnen zijn in andere gemeenten. De associatie van 

Wijkteams adviseert dan ook om vooral te kijken naar werkzame elementen zoals leiderschap en gedrag van de teams. 

Op het vlak van praktijkondersteuning jeugd (POH-jeugd), veelal één van de functies waarin een lokaal team actief is, 

zijn diverse studies uitgevoerd of nog in uitvoering. Uit een vorig jaar uitgevoerde deskstudy bleek dat daar successen 

in de meeste gevallen wel aantoonbaar zijn. Maar, niet bij iedere gemeente was dit succesvol. Uit de studies haalden 

we destijds dat bij de inzet van een POH (die dan eenvoudige vragen zelf oppakt) nog 30 tot 40% van de 

oorspronkelijke aantallen hulpvragen wordt doorverwezen naar de tweede lijn. De POH voert dan circa 6 tot 10 

gesprekken maximaal met een cliënt om eenvoudige hulpvragen op te lossen. 

Meer analyse en onderzoek is nodig om een beter beeld te krijgen van de effectiviteit 

Nu zeggen kwantitatieve studies ook niet alles over de werking van wijkteams. Bovendien is preventie nauwelijks goed 

te meten. Toch is er nog een wereld te winnen om beter grip te krijgen op het sociaal domein, het leren in en van lokale 

teams te stimuleren en politiek-bestuurlijke besluitvorming te onderbouwen. De eerste twee argumenten zijn evident en 

al door velen gepromoot: zonder informatie geen inzicht. Informatie geeft niet altijd antwoord, maar helpt het lerend 

vermogen. Echter, we moeten niet vergeten dat (lokale) politiek en bestuurders soms lastige beslissingen moeten 

nemen over de bestemming van middelen of verantwoording moeten afleggen over bestemming van geld. Zeker in 

periode waarin tekorten hoog op de agenda staan, zijn politiek bestuurders kwetsbaar voor een (te) snelle verandering 

van de werking van lokale teams. Het risico is dan dat concrete opbrengsten het afleggen tegen factfree beslissingen 
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over inrichting, governance of verschuiving van verantwoordlijkheden tussen het lokale teams en andere hulpverleners. 

Het blijft dus nodig om te investeren in goed inzicht. We zien hier een aantal mogelijkheden voor: 

a. Regionaal en landelijk onderzoek: investeren in onderzoek over de werking van wijkteams is noodzakelijk. 

Naast onderzoek over rollen en werkende principes2, het handelingsperspectief ook in welke mate zij effectief 

zijn en welke (maatschappelijke) kosten en opbrengsten hiermee gemoeid zijn; 

b. Goede inrichting van informatievoorziening: diverse gemeenten investeren in de informatievoorziening om 

meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de inzet van voorzieningen. Toch ontbreekt bij veel gemeenten echt 

goed inzicht. De eigen lokale en regionale informatie zit wel in systemen, maar goed inzicht is niet beschikbaar 

voor beslissers. En, er is nog veel meer informatie beschikbaar bij het CBS op basis waarvan inzicht over 

domeinen heen te verkrijgen is of vergelijkingen met vergelijkbare gemeenten gemaakt kan worden. Dit is nog 

vaak onontgonnen terrein; 

c. Vertaling van resultaten voor politiek-bestuur: veel gemeenteraden ontvangen een enorme hoeveelheid 

“papier” met informatie over gebruik en procesinformatie. De vraag is echter op welke onderwerpen een raad wil 

kunnen sturen en hoe informatie wordt omgezet naar bruikbare inzichten voor dit niveau. Diverse gemeenten 

investeren daarom ook in handzame “monitors sociaal domein”, maken gebruik van waarstaatjegemeente.nl. 

Van belang dat gemeenteraden en colleges samen investeren in het goed definiëren wat zij nodig hebben om 

goed te kunnen sturen. En dit dan te vertalen naar handzame informatieproducten.  

 

  

 

2 Zie onder andere www. https://associatiewijkteams.nl/ of https://movisie.nl voor enkele studies hierover 

https://associatiewijkteams.nl/
https://movisie.nl/
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