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Advies Adviesraad Sociaal Domein ten aanzien van doorontwikkeling wijkteams

Geacht College,
De doorontwikkeling van de wijkteams staat politiek al enige tijd op de agenda. Onlangs is een conceptraadsvoorstel gemaakt en de ASD geeft hier graag een advies over.
In grote lijnen onderschrijft de ASD de opzet van de doorontwikkeling van de wijkteams. Het is een goede
zaak dat de gemeente voortbouwt op wat er al is, met een aanpassing op onderdelen. Wel is de ASD van
mening dat de Almeerder centraal staat en dat het wijkteam daar aangepast aan moet worden.
De wijkteams zijn namelijk nu gericht op de wijk terwijl de meeste problemen individueel zijn. Een
mogelijke oplossing is de wijkverpleging een onderdeel te maken van het wijkteam – hier zit veel relevante
kennis. Het wijkteam zou een netwerkorganisatie moeten zijn, met goede mensen, een goede
bereikbaarheid en een lage drempel.
Het belangrijkste voor de ASD is: wordt de Almeerder optimaal geholpen? Dat betekent dat de Almeerder
het wijkteam goed kan bereiken, goede hulp krijgt en dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. De ASD
adviseert om ‘bereikbaarheidsdiensten’ (in te zetten met ruimere openingstijden, dus ook ’s avonds tot
bijvoorbeeld 22:00 en in het weekend. Daarnaast vindt de ASD dat alle klanten teruggebeld moeten
worden door de juiste hulpverlener. Qua financiën adviseert de ASD om wijken die dat nodig hebben, meer
budget te geven.
De wijkteams zijn het sociale punt in de wijk en het is daarom in de ogen van de ASD logisch om de
wijkteams te huisvesten in plekken die deze herkenbaarheid, bereikbaarheid en lage drempel al hebben,
zoals de gezondheidscentra. Een goed voorbeeld hiervan is het sociaal café in Almere Haven.
Tot slot adviseert de ASD om een Raad van Toezicht Wijkteams op te richten, bestaande uit
vertegenwoordigers van de betrokken organisaties, cliënten/ bewoners en raadsleden.
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen of opmerkingen hebben, dan is de ASD zeer bereid om
hierover verder met u in gesprek te gaan.
Met vriendelijke groet,
Klaas Jongejan, voorzitter
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