
‘PAMFLET10’
DE 10 SUCCESFACTOREN

DE SPRONG
NAAR VOREN



‘DE 10 SUCCESFAC-
TOREN BIJ DE 

INRICHTING VAN 
EEN SOCIAAL WIJK-

TEAM...’

Een initiatief ontstaan op 

#Krachtproef, samen met Buurtwerk 

Nederland en Creative Tinkers, om 

Nederland sociaal te versterken bij 

maatschappelijke actualiteiten, 

ontwikkelingen en vraagstukken: de 

sprong naar voren. Bedoeld voor alle 

betrokkenen binnen het sociale 

domein: bewoners, uitvoerende 

professionals, managers, bestuurders, 

beleidsmakers en politici.

Gebaseerd op een bundeling van ruim 15 jaar praktijk-

ervaring met sociale wijkteams in dorpen, buurten en 

wijken van Nederland



WAAROM DEZE 10 
SUCCESFACTO-

REN?
N.a.v. het onlangs gehouden 3-daagse op-
bouwwerkfestival #Krachtproef in Havelte, 
hebben wij de koppen bij elkaar gestoken.  
Want er dient zich een uitnodigende kans aan 
voor het opbouwwerk, de diverse sociale par-
tijen in de wijk en niet in de laatste plaats voor 
de bewoners.  Als voorloper op de komende 
transities jeugd, zorg en werk  wordt er volop 
geëxperimenteerd met sociale wijkteams in 
het land. Een zeer welkome zaak omdat we zo 
de zorg, hulp en ondersteuning dichter bij de 
leefwereld van bewoners organiseren. 

Een echte transitie is het goede moment voor 
het  maken van een grote sprong naar voren 
en echt aan te sluiten bij de leefwereld  en 
vooral bij de kracht van bewoners in dorpen 
en wijken. Want wijken en dorpen zijn in de 
eerste plaats netwerken van betrokken be-
woners, die er samen wat van willen maken. 
Samen zorgen, elkaar aandacht geven, samen 
activiteiten opzetten en samen leven.  
Sociale wijkteams en community work moet 
een eenheid zijn. Maar community ontwik-
keling is ondervertegenwoordigd bij de in-
richting van de sociale wijkteams. En nu de 
kritische noot: het lijkt bij de inrichting heel 
erg te gaan om efficiëntie in bedrijfsproces-
sen, in plaats van een betere organisatie van 
hulp, zorg en ondersteuning in de wijken. De 
sociale wijkteams dreigen te verworden tot 
het zoveelste professionele collectief gericht 
op individuele problematiek. Het sociale do-
mein, wat vooral een leefdomein is van bewo-

ners, wordt verschraald tot een professioneel 
zorg-weiland. Het lijkt er op dat het verster-
ken van noaberschap en sociale netwerken 
steeds minder wordt gezien als een belang-
rijke waarde voor een prettige gemeenschap, 
maar vooral wordt gezien als een bruikbaar 
beleidsintrument om individuele problemen 
van inwoners op te lossen. Daardoor komen 
ambities als collectief voor individueel, orga-
niseren burgerkracht, kansgericht, integraal 
en het versterken van die sociale netwerken 
op de tocht te staan. Wij vinden dat burgers 
zelf veel meer te zeggen moeten hebben over  
de inrichting van de sociale wijkteams. Maak 
van het sociale wijkteam geen blauwdruk zo-
als nu, maar zorg voor maatwerk vanuit bur-
gerregie. Verder willen wij dat burgers een 
volwaardige rol krijgen bij het vormgeven van 
het sociaal domein. Wij delen de mening van 
Jos van der Lans die zegt: ‘voor mij staat als 
een paal boven water dat de burger eigenaar 
van de oplossing moet worden, in plaats van 
eigenaar van de problemen.’ Opbouwwerkers 
en andere community werkers kunnen be-
woners een handje helpen bij het vormgeven 
daarvan. Zoals het er nu naar uitziet gaat het 
overgrote deel  van alle energie en middelen 
naar de instituties en worden bewonersbud-
getten gekort en opbouwwerkers wegbezui-
nigd. Wij hebben al vele jaren werkervaring 
met varianten van sociale wijkteams en dat 
heeft ons gebracht tot 10 succesfactoren voor 
de inrichting van sociale wijkteams.



1.
Richt het sociale 

wijkteam samen met 
bewoners in!

2.
Richt het sociale 

wijkteam niet pro-
bleemgericht in, 

maar kansgericht!

Laat bewoners meedenken en meebeslissen over de inrichting van het sociale wijkteam. Wat 
vinden zij de belangrijkste sociaal maatschappelijke vraagstukken in de buurt, wijk of dorp? 

Welke professionals hebben zij nodig om hen daarbij te ondersteunen en te coachen? Kom als 
overheid niet zelf met een ‘draagvlakvoorstel’. Maar durf open het gesprek met bewoners aan 

te gaan.

Eigen kracht, samenredzaam en burgerregie zijn belangrijke uitgangspunten voor een suc-
cesvolle aanpak. Benut naast de sociale, ook de economische kansen in het gebied. En sluit in 
de oplossingsstrategieën aan bij de ideeën en sociale infrastructuur van de wijk. Maak van het 

sociale wijkteam vooral geen casuïstieknetwerk. 



3.
Leg de nadruk op 

lichte zorg, hulp en 
ondersteuning!

Kies voor een preventieve aanpak en voorkom daarmee dure professionele hulp en zorg. Wees 
present, dicht op het dagelijks leven en gericht op zelfregie. Richt het sociale wijkteam in met 

professionals die dat in de genen hebben. Met ‘wij lossen het op’ als houding. Zorg dat het 
sociale wijkteam de handelingsruimte en de slagkracht heeft om 90% van de sociale vraag-

stukken een stapje verder te brengen. Zoals de Wegenwacht de kapotte auto altijd aan de 
praat krijgt en je anders thuis brengt.  Voorkom hiermee dat sociale wijkteams voornamelijk 

een intake- of doorverwijsorganisatie van en voor professionele partijen wordt.

‘sociale wijkteams en community 

work moet een eenheid zijn’



4.
Wees creatief 

en ondernemend!
De samenleving vraagt om creatieve denkers en doeners. De ondernemende ondernemers. 

Mensen die de creativiteit en innovatiekracht uit de samenleving kunnen halen en verbinden. 
Mensen die nieuwe oplossingen voor oude problemen kunnen bedenken. Het sociale wijkteam 
moet zich opstellen als een sociale projectontwikkelaar en op zoek gaan naar de verbinders in 
de lokale samenleving. Om samen met hen kansen te benutten en daarmee problemen op te 

lossen. En realiseer dat uit onze ervaring blijkt, dat de betere sociale wijkteams binnen een half 
jaar tot een jaar goed functioneren. Duurt het langer dan moeten er alarmlampjes gaan bran-

den!

5.
Lokale logica 

boven institutionele 
logica!

Richt het proces in vanuit de lokale logica van de bewoners en niet vanuit de belangen van de 
instituties. Dat leidt uiteindelijk niet tot de gewenste effectiviteit en efficiëntie. Sterker nog door 

te redeneren vanuit de professionele logica zal hulp en zorg alleen maar duurder en minder 
effectief worden. Of erger nog: het staat de zelfregie van bewoners in de weg.



6.
Laat de 2e lijn 

de 2e lijn!
Waarom moeten de 2e lijnorganisaties opeens deel gaan uitmaken van de frontlijnaanpak in de 
sociale wijkteams? Redenerend vanuit de community-gedachte, gaat het om ondersteuning bij 
een zorgvraag (de wijkverpleegkundige), hulpvraag (de wijkmaatschappelijk werker) en onder-
steuning bij het organiseren van collectieve activiteiten, diensten en voorzieningen (de opbouw-
werker/community werker). Eventueel aangevuld met vraagstukken op het gebied van wonen 
(de woonconsulent), veiligheid (de wijkagent), scholing en werk (activeringsmedewerker ge-

meentelijke sociale dienst).  Maar houd als uitgangspunt: een driemanschap. Als er een specia-
listische hulp- en zorgvraag op tafel komt kan de specialist op maat ingevlogen worden.

7.
De generalist 
bestaat niet!

Het bestaat niet dat  één professional én zorg kan verlenen én hulp kan verlenen en ook nog 
eens bewoners kan ondersteunen, trainen en coachen bij het ontwikkelen en uitvoeren van 

collectieve activiteiten, diensten en voorzieningen. Een sociaal wijkteam moet wel een genera-
listisch team zijn. Dat betekent samen breder kijken, denken en doen.



9.
Visie is geen blauw-

druk, maar een lange 
zichtlijn…(Jan 

Rotmans)!
De inrichting van de sociale wijkteams is niet hét antwoord op de transities. Elk mens, straat, 
buurt, wijk en dorp is anders. Dat vraagt om maatwerk. De hele samenleving is in transitie, 

zeker van onderop. Denk aan de netwerksamenleving, de deeleconomie, de improvisatiemaat-
schappij. De overheid en de instituties zullen veel meer aan moeten sluiten bij deze ontwikke-
lingen in plaats van een nieuw instituut te creëren: de sociale wijkteams. Dat vraagt om visie 

en een herinrichting van het sociale domein samen met de burgers.

8.
In elk sociaal wijkteam 

moet tenminste  één 
opbouwwerker zitten…

(Jos van der Lans)!
Dit was een statement van Jos van der Lans tijdens het driedaagse opbouwwerkfestival 

#Krachtproef. De WMO en Welzijn Nieuwe Stijl gaan in de kern om collectieve voorzieningen 
vóór individuele voorzieningen. Een sociaal wijkteam moet gericht zijn op het versterken van 
sociale netwerken in de wijk en in het verlengde daarvan op individuele probleemoplossing.  
In die volgorde. Zonder sociale netwerken zullen sociale problemen als een boemerang te-
rugkomen. De specialist om sociale netwerken te versterken en bewoners te ondersteunen 

bij de ontwikkeling en uitvoering van collectieve activiteiten, diensten en voorzieningen en het 
proces daarop inrichten en regisseren, is de opbouwwerker of een andere community werker. 
Het niet opnemen van deze professional in de sociale wijkteams, gaat ten koste van de collec-

tieve voorzieningen, een duurzame sociale aanpak en daarmee de effectiviteit en efficiëntie 
van de sociale wijkteams.



Last but not least: 
leer van het 

verleden!

10.
Zet de bewoners 

in stelling!

Leer van de do’s and dont’s van de sociale wijkteams die de afgelopen 15 jaar ervaring hebben 
opgedaan met de integrale buurtaanpak. Ga het wiel niet weer opnieuw uitvinden. Verspreid 

deze boodschap daarom in jouw netwerk en ga het gesprek aan op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/pamflet10 en/of LinkedIngroep Pamflet 10.

Joop Hofman en Hans Hoogvorst
initiators #Krachtproef (netwerk van opbouwwerkers) 

Gerrit van Arragon en Jos Voppen
namens Buurtwerk Nederland (een bureau voor zelfstandige opbouwwerkers) 

Ben Koenen en Albert van Veen
namens Creative Tinkers (een gilde van creatieve community werkers) 

Tekeningen: Frank Los
Ontwerp: Antonie Koenen

Voor meer informatie, reacties, suggesties enz......
www.facebook.com/pamflet10

linkedingroep pamflet10

Draag minimaal 50% van het  uitvoeringsgeld voor het sociale domein over aan de wijk/het 
dorp en laat het sociaal wijkteam overleggen met de wijk en het dorp hoe dat zo effectief 

mogelijk  kan bijdragen aan de sociale ontwikkeling en de aanpak van sociale vraagstukken.  
Bedenk en realiseer oplossingen samen met bewoners, niet alle sociale onderwerpen zijn 

beschermd door ‘beroepsgeheimen.’


