
 

Meer begeleiding door Wijkteams 
(versie 7 mei 2020) 
 
In Amersfoort bieden we ondersteuning en zorg dichtbij inwoners aan. De Wijkteams 
hebben hier een belangrijke rol in, waar nodig door zelf direct ondersteuning en zorg te 
bieden. Het gaat om hulp als individuele opvoedingsondersteuning, algemeen 
maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, cliëntondersteuning, maar ook om 
gezinsbegeleiding, ambulante opvoedhulp en de begeleiding en verzorging van jeugdigen 
met een verstandelijke beperking.  
De wijkteams zorgen ervoor dat hulp dichtbij en laagdrempelig wordt aangeboden en dat 
een goede aansluiting op de sociale basisinfrastructuur gewaarborgd is. Alleen in 
situaties waarin begeleiding door het wijkteam niet mogelijk is, wordt verwezen naar 
een specialistische zorgaanbieder.  
Vanaf 2020 wordt extra geïnvesteerd in de Wijkteams zodat zij zelf meer begeleiding 
kunnen bieden dan tot nu toe 
 

Achtergrond 

 

 De wijkteams kennen de inwoner en zijn/haar omgeving goed. Zij sluiten aan bij 
zijn/haar leefwereld.  

 Wijkteammedewerkers ondersteunen een inwoner bij het opstellen van zijn/haar 
eigen doelen en acties. Realisme en haalbaarheid worden meegenomen in de 
observaties. Doel is dat de inwoner het uiteindelijk zo veel mogelijk zelf kan 
(met of zonder netwerk) en als hij daarmee zijn leven voldoende op de rit heeft, 
kan dat genoeg zijn.  

 De Wijkteams kennen het voorliggend veld in de wijk goed en werken daarmee 
samen. Dat geldt zowel voor professionele als voor vrijwillige inzet.   

 
Gewerkt wordt aan een verbeterde samenwerking met huisartsen, POH Jeugd en 
jeugdartsen van de GGD, zodat verwijzing naar de wijkteams voor alle begeleiding 
toeneemt. 
 

Effect op inwoners/cliënten  

 
Waar inwoners nu nog regelmatig worden doorverwezen naar zorgaanbieders, zullen zij  
vaker begeleiding ontvangen vanuit de wijkteams. Hiermee komt hulp en ondersteuning 
dichtbij de inwoner, laagdrempelig en in aansluiting op de sociale basisinfrastructuur. 
Alleen indien specialistische begeleiding nodig is, in combinatie met behandeltrajecten 
of bij woongerelateerde begeleiding, wordt een inwoner doorverwezen naar aanvullende 
hulp. Per situatie wordt deze afweging gemaakt.  
 

Effect op zorgaanbieders 

 
Het aantal begeleidingstrajecten dat geboden wordt door zorgaanbieders zal afnemen. 
Hierop geldt een aantal uitzonderingen: 

 begeleiding in combinatie met huisvesting;  

 begeleiding vanuit een specifiek specialisme (bijv.  dementie (veelal gepaard met 
dagbesteding), begeleiding met hulphonden;  

 begeleiding op ongeplande momenten en in de weekenden; 
 
Vormen van praktische begeleiding worden niet overgenomen door de wijkteams.  



 

Gemeenten waar de maatregel van toepassing is 

 
Amersfoort 
 

Stand van zaken 

 
Op 1 januari 2020 zijn vier wijkteams gestart met het bieden van meer  begeleiding;  
Berg-, Leusder- en Vermeerkwartier, Liendert/Rustenburg, Nieuwland/Buitengebied-
West en Soesterkwartier. De overige teams worden in de loop van 2020 toegevoegd. Eind 
2020 zijn alle teams op deze nieuwe werkwijze aangehaakt. 
 
Het Wijkteam start met de maatregel bij de nieuwe aanvragen en herindicaties. Later 
wordt dit uitgebreid naar een deel van de bestaande cliënten. Waarbij in het laatste 
geval ook scherp gekeken wordt naar of cliënten vanwege de lange duur van hun traject 
niet beter passen binnen de Wlz. Zoals hierboven aangegeven, blijven er situaties 
bestaan waarin er gegronde redenen zijn om ingezette zorg niet over te nemen.  
 

 

 

 

 

 


