
1 
 

     

GEZAMENLIJKE REACTIE MNU1 OP NOTA’S UITGANGSPUNTEN 

BUURTTEAMS EN INFORMATIEVOORZIENING, ADVIES EN 

ONAFHANKELIJKE CLIENTENONDERSTEUNING 

16-11-2017 / MD 

 

Afgelopen zomer gaven wij reeds commentaar op de nota m.b.t. sociaal makelaarschap, in 

die lijn reageren wij nu op de andere twee nota’s. Over de beide uitgangspuntennota’s voor 

de aanbesteding 2019-2024 zijn we in algemene zin best positief. We stellen vast dat de 

gemeente veel tijd en energie heeft gestoken in het monitoren van de organisaties om 

beleid in relatie tot de praktijk te kunnen toetsen. Veel van wat daarmee is opgehaald bij 

professionals en cliënten(vertegenwoordigers) is meegenomen in de nieuwe plannen. 

Wij zijn vooral positief over: 

 De looptijd van de aanbesteding voor 6 in plaats van 4 jaar aan slechts één partij, 
gelijk oplopend met andere aanbestedingen in dit veld. 

 De erkenning dat betere samenwerking in de wijk nodig is, rekening houdend met 
wat die wijk nodig heeft. 

 Het streven naar behoud van bestaande gezichten / continuïteit in de wijken. 
 Oog voor de noodzaak om inclusief en cultuursensitief te werken. 

 

Maar wij hebben ook een aantal kritische kanttekeningen en suggesties. 

1. Eigen regie en ondersteuning vanuit het eigen netwerk lijken nastrevenswaardige 
uitgangspunten, maar iedereen weet inmiddels hoe weerbarstig de praktijk is. Solgu 
zal hierover apart het nodige zeggen. 
 

2. Het streven naar behoud van gezichten en continuïteit kan lastig zijn als er 
overgegaan wordt tot een nieuwe aanbestedingsprocedure2. Wie geeft garanties dat 
het voor de werkvloer geen verschil maakt?  Worden er expliciete afspraken gemaakt 
over volledige overname van personeel en rechten? Eigenlijk pleiten wij voor behoud 
van de huidige uitvoeringsorganisaties, zodat de continuïteit en opgebouwde 
samenwerking in de wijken niet onnodig verstoord wordt. Beter zou zijn te 
investeren in deskundigheidsbevordering, met name op het terrein van 
cultuursensitiviteit en inclusief communiceren.  
 

3. Daarnaast kan betere samenwerking bevorderd worden door (stedelijke) 
overlegplatforms op te zetten, vergelijkbaar met wat nu rond ouderen in 
ontwikkeling is. Relevante organisaties werken hier samen aan oplossingen en 

                                                           
1 Met name ACO, Cliëntenraad Wmo, COSBO-Stad-Utrecht (incl. NOMU), Saluti, Solgu  
2 Over de noodzaak om in het sociaal domein te werken op basis van aanbesteding wordt verschillend gedacht. Interessant 

hierbij is de juridische gedachtegang van advocaat Tim Robbe: https://nl.linkedin.com/pulse/interview-zorgvisie-nader-

toegelicht-over-subsidie-en-tim-h-g-robbe .  
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afstemming. Bovendien zou dat een plek kunnen zijn waar ook cliëntenparticipatie 
meer ruimte krijgt. Het MNU denkt hier graag over mee. 
 

4. Het generalistisch werken door buurtteams is in het algemeen een goed 
uitgangspunt, maar bepaalde specialisaties zijn wel nodig. Sommige inwoners zijn nu 
eenmaal lastig te bereiken en vergen meer tijd en aandacht als zij eenmaal in beeld 
zijn. Denk aan bepaalde groepen migranten (bv Somaliërs) of ouderen met 
complexere zorg-/hulpvragen. Dit is ook nodig om de vereiste betere samenwerking 
in de wijk met huisartsen en wijkverpleging (of anderen) te realiseren3. Alleen 
inzetten op generalisten met een ‘aandachtsgebied’ is o.i. niet voldoende.  
 

5. Cultuursensitief werken heeft de afgelopen jaren zeker aandacht gehad bij de 
buurtteams, maar er is meer nodig dan een paar bijeenkomsten en 
overlegmomenten. Het moet dieper in het systeem van de gemeente en de 
buurtteamorganisaties zitten, zoals in de communicatiemiddelen (inclusief 
beeldmateriaal bijvoorbeeld). Goede samenwerking in de wijken wordt op dit punt 
vaak bemoeilijkt door personeelswisselingen, ook bij andere organisaties. Dat gaat 
ten koste van het op te bouwen vertrouwen met migrantenvertegenwoordigers. 
Verder is een intensievere deskundigheidsbevordering onder professionals nodig, 
een paar gesprekken zijn niet genoeg. Maak daar geld voor vrij. 
 

6. Tenslotte het punt van informatievoorziening. Communicatie is een vak en de 
gemeente is verplicht alle burgers adequaat te informeren.4  
Het is de vraag of die rol bij de sociaal makelaars neergelegd zou moeten worden, in 
plaats van bijvoorbeeld U-Centraal. Sociaal makelaars hebben b.v. over het algemeen 
meer moeite met het bereiken van migranten.  
Voorkom dat de kwaliteit en vorm van de informatie en voorlichting grote verschillen 
per wijk gaat vertonen en al te afhankelijk wordt van vrijwilligers. 5  
Coördinatie en uniformiteit blijven nodig, met ruimte voor maatwerk op het niveau 
van doelgroepen (niet-digitalen, laaggeletterden, niet-Nederlandstaligen etc.). 

                                                           
3 Voorbeeld van concretisering van samenwerking rond ouderen in de wijken in Utrecht: project OM-U3.0 
(http://www.nuzo-utrecht.nl/Projecten-Best-Practices/NUZO-projecten-lopend ).  
4 Op 23 november verschijnt een rapport van de Rekenkamer over Langer Thuis Wonen. Daarin wordt ook 
ingegaan op informatievoorziening. 
5 In bijvoorbeeld Oost en Vleuten/De Meern zijn initiatieven gestart voor wijkinformatiepunten, dankzij inzet 
van vrijwilligers.  
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