
Welkom
Presentatie wijkteams in de gemeente 

Leeuwarden en hoe zij de financiële 
hulpverlening hebben ingericht



Inhoud

• Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden

• Verdieping in schuldhulpverlening

• Verdieping in de vroegsignalering

• Verdieping samenwerking met vrijwilligers



Waar gaat het om?

• Passende ondersteuning bieden aan bewoners die dat 
nodig hebben

• Ambitie: doen wat nodig is om iemand 
verantwoordelijkheid te geven over zijn eigen leven

• Anders organiseren, anders doen

• Samenhang nodig tussen zorg, welzijn, preventie, 
werken en wonen



Leeuwarder model

• Ondersteuning dichtbij:
Wijk- en buurtgericht, ook stedelijk, soms regionaal

• Voor wie kwetsbaar is, is er altijd ondersteuning

• Drie sporen:
Zelf- en samenredzaamheid

Basisondersteuning

Aanvullende ondersteuning



Taken wijkteams

• Sociaal werker = sociale ‘huisarts’
• Generalist burger, specialist team
• Toegang tot ondersteuning
• (vroeg) signaleren; eropaf
• Inzetten op participatie en eigen kracht
• 1 plan maken per gezin
• Regie voeren
• Ondersteunen
• Aanvullende ondersteuning ‘invliegen’



Tien geboden

• Eigen regie en eigen 
verantwoordelijkheid staan 
voorop

• Ondersteuning wordt eerst 
gezocht in het eigen netwerk

• Bij gevaar of (ernstige) 
bedreiging van ontwikkeling snel 
ingrijpen

• Preventie en faciliteren gaan 
vóór hulpverlenen 

• Overheidsvoorzieningen waar 
mogelijk collectief aanbieden

• Vertrouwen waar mogelijk, 
procedures waar noodzakelijk

• Sluitende financieringssystemen

• Waar nodig gebiedsgebonden en 
vindplaatsgericht

• Afstemming van hulp op de 
vraag

• Eén Huishouden, Eén Plan, Eén 
Hulpverlener



Generalist burger, specialist team

Welke specialismes zitten er 
in het team als generalist?

MEE 

Maatschappelijk werk

Opbouwwerk

Ouderenwerk

Sociaal Juridische 
Dienstverlening

Jongerenwerk

Jeugdzorg

Pedagogen



Alles weten helpt niet altijd: het gaat 
vooral om de houding: EROPAF



Aansluitfunctionaris

• Kredietbank

• Sociale zaken-Inkomen 
(uitkering verstrekken 
etc.)

• Sociale zaken-
Participatie (mensen in 
de bijstand helpen aan 
het werk te krijgen)

• Sociale zaken-Jongeren 
participatie

• Wijkagent

• GGZ (fact)

• VNN (fact)

• Woningbouw 
corporaties

• Wijkverpleegkundige 
S01



Toegang tot ondersteuning

• WMO

• Kredietbank

• Participatie

• Jeugdzorg

• 0e lijn: vrijwilliger

• 2e lijn 
Psychologisch onderzoek

Huishoudelijke hulp

Zorgboerderij voor 
jongere

….



Regie voeren



1 plan maken per gezin
proces

Aanmelding
Brede foto / 

Verslag

Plan van aanpak
Plan:

Doelen
-
-
-

Vrijwilliger 
invliegen

Specialist 
invliegen

Stap 1 Stap 2

Stap 3



Wijkteams en 
schuldhulpverlening

• Toegang en regisseur curatieve 
schuldhulpverlening

• Maatwerk: praktische ondersteuning, 
stabiliseren, coaching, schuldregelingen

• Schulden komen nooit alleen: stabiliseren en 
versterken

• Samenwerking netwerk en 
vrijwilligersorganisaties



Proces wanneer iemand met financiële 
problemen hulp nodig heeft van het wijkteam

Stap 1 Brede foto van 
situatie cliënt en 

systeem

• Sociaal werker doet eerste gesprek(ken) en brengt alle leefgebieden in kaart. Hiervoor nemen 
ze de tijd. Er wordt niet alleen naar de cliënt gekeken maar naar het gehele systeem, dus ook 
de kinderen. Wat betekenen de schulden voor hen?

Stap 2 Inzoomen op 
financiën

•Doelen formuleren: wat wil de bewoner en welke stappen zijn daarvoor nodig?

•Dit kan ook samen met de specialist

Stap 3 Invliegen 
specialist schuldregelen 

of stabiliseren

• Specialist van de KBNL wordt ingevlogen aan de hand van het plan van aanpak met de doelen. 

• Specialist maakt samen met cliënt en sociaal werker een specialistisch plan van aanpak om tot 
schuldregeling te komen

• Sociaal werker voert casus regie



Menukaart voor invliegen specialist KBNL
De generalistische sociaal werkers weten niet alles, ook niet van 
schuldhulpverlening. Ter ondersteuning hebben we deze menukaart 
ontwikkeld. 



Inkomensbeheer KBNL
Ter ondersteuning van de generalisten



Integrale schuldhulpverlening

vroeger

• Verschillende 
toegangsmogelijkheden: 
Inwoner kon zich aanmelden 
bij kredietbank/ gemeente/ 
maatschappelijk werk

• Hulp gericht op aanvraag 
schuldregeling 

• Als aanvraag liep werd hulp 
afgesloten

• Geen nazorg tenzij cliënt daar 
zelf om vroeg

nu

• Eén toegang: wijkteam waar 
de specialist van de 
Kredietbank zit

• Hulp is niet alleen gericht 
op aanvraag schuldregeling: 
bredere kijk op motivatie en 
de andere levensgebieden

• Hulp wordt niet afgesloten: 
maatwerk en dus ook altijd 
nazorg



(vroeg) signaleren; eropaf
convenant “Iedereen financieel fit”

• Vitens

• Woningcorporaties

• De Friesland 
zorgverzekeraar

• Energie leverancier 
Essent

• Jonge moeders

• Verloskundigen/kraamhulp

• Basisscholen Ondertekenen convenant 4/12/2014



Werkwijze

• Signalen naar wijkteams

• Moment: vroegtijdig

• Outreachende hulp via wijkteam

• Ondersteuning bij het treffen van een 
regeling, netwerk/vrijwilliger, inkomensbeheer 
en begeleiding naar de curatieve 
schuldhulpverlening. (korte lijnen door middel 
van contactpersonen)



Tussenstand

• Vanaf 1/1/2015 decentralisatie waardoor 
de wijkteams het heel druk kregen en niet 
alle signalen konden oppakken

• Naast het voorkomen van financiële 
achterstanden werd er meer voorkomen: 
mensen voorzien van inkomen, 
eenzaamheid, huiselijk 
geweld/kindermishandeling, mensen die 
iets in de wijk willen doen

• Prioriteit wijkteams ligt bij bestaande 
problemen /crisis. Door tijdsdruk komt 
vroegsignalering op 2e plek

• Onderzoeken of we samen met vrijwilligers 
eropaf kunnen om de teams te ontlasten 



Samenwerken met vrijwilligers

• Stichting Kunst van het Rondkomen 
(ervaringsdeskundigen met een eigen kracht 
café in de wijk)

• Stichting Humanitas Thuisadministratie

• Fries samenwerkingsverband 
uitkeringsgerechtigden (FSU) 

• FSU jongeren

• Stichting Schuldhulpmaatje



“Effectieve samenwerking tussen vrijwilligers en 
wijkteams bij financiële problemen”

Een onderlegger gemaakt met de vrijwilligersorganisaties, de wijkteams 
en Nadja Jungman



Wijkteams en 
bewonersinitiatieven 

• Wij stimuleren de ontwikkeling van initiatieven 
die leiden tot vernieuwing van zorg en 
ondersteuning, dicht bij waar mensen wonen. 

• Samen in de wijk

• Het wijkteam:

Legt verbindingen tussen vraag en mogelijkheden

Stimuleert

Helpt mede mogelijk te maken 



Vragen?



Vraag 1

Doe je mensen (met schulden) 
tekort door de toegang naar de 
Kredietbank in de wijkteams te 

beleggen?



Vraag 2

Is het effectief om mensen 

die niet zelf om hulp vragen 

te benaderen?


