Quickscan wijkteams

Hoe staan uw wijkteams ervoor?
Weet u hoe het gesteld is met de slagvaardigheid van uw wijkteams?
Waar zit de ruimte voor verbetering? Wij bieden u een quickscan aan die
een snel maar gedegen antwoord geeft op deze vragen. Voor een
beperkte investering krijgt u inzicht in het verbeterpotentieel van uw
wijkteams en aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de teams.

Resultaat
Inzicht in de stand van zaken van
uw wijkteams en concrete en
praktische handvatten en
aanbevelingen voor de
doorontwikkeling van uw wijkteams.

Doel
Gemeenten zijn voortvarend op weg gegaan
met de nieuwe taken in het sociaal domein.
De belangrijkste nieuwe voorzieningen en
rollen zijn ingericht, nu komt het aan op
doorontwikkelen en verder verbeteren.
Wijkteams spelen in veel gemeenten een
belangrijke rol. Hoewel de vorm,
samenstelling en taak flink verschillen, richten
de meeste teams zich op het samen met de
cliënt komen tot integrale en op maat
gesneden oplossing. Het is een flinke opgave
om wijkteams daadwerkelijk in staat te stellen
om dat te doen. Biedt de regelgeving
bijvoorbeeld voldoende ruimte voor leden van
het wijkteam om maatwerk te leveren? En is
de samenwerking met netwerk- en
ketenpartners voldoende adequaat om
integrale oplossingen te kunnen realiseren?
Nu, ruim twee jaar na de transitie, is een goed
moment om de tussenstand in beeld te
brengen, en na te gaan welke opgaven nog
resteren. Het afstudeeronderzoek van Erik
Koopman naar regelvermogen van wijkteams
heeft een gefundeerd en goed beoordeeld
onderzoekskader opgeleverd, dat de basis
vormt voor een op maat gesneden quickscan
van de stand van zaken van de wijkteams in
uw gemeente. Onder anderen de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft positief gereageerd
op het onderzoek.

Opzet
We bieden u aan een quickscan te doen van
hoe de wijkteams in uw gemeente
functioneren en hoe hun slagvaardigheid kan
worden vergroot. Een van onze adviseurs zal
gesprekken voeren met leden van het
wijkteam, de verantwoordelijk manager(s) en
de portefeuillehouder over de slagkracht van
het wijkteam in de praktijk. Dat verbinden wij
met een analyse van de wijze waarop de
taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden formeel geregeld zijn.
De bevindingen worden voor u verwoord in
een compact rapport met heldere
verbeteradviezen.

Informatie
Voor de uitvoering van de
quickscan maken we graag met u
nadere afspraken
De totale kosten zijn €1.200,(exclusief btw, inclusief reiskosten
e.d.).
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met
Erik Koopman
erik.koopman@wagenaarhoes.nl of
M 06 –33 80 55 16

Opbrengst
De quickscan zal het volgende voor u
opleveren:
Een compacte rapportage die voor een
geringe investering:
•
Een goed inzicht geeft in hoe uw
wijkteams ervoor staan;
•
Concrete, praktische aanbevelingen
en handvatten biedt;
•
Een goede basis is voor de
doorontwikkeling van uw wijkteams.
Kosten
De quickscan kunnen we u bieden voor een
totaalprijs van €1.200,-, exclusief btw en
inclusief reiskosten.
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