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VOORKOMEN • ACTIVEREN • TRANSFORMEREN

Samen leren, 
uitwisselen en 
doorontwikkelen



De Associatie Wijkteams is van en voor wijkteams. 
Van en voor de mensen die daar werken als 
professional of in een ondersteunende rol. We 
versterken elkaar en de transformatie binnen het 
sociale domein. Samen leren, kennis ontwikkelen 
en gesprekspartner zijn op het landelijke 
speelveld. Dat zijn de doelen van de Associatie. 

Associatie Wijkteams
Voorkomen, activeren, transformeren

Samen staan we voor een 
uitdagende transformatie. 

Namelijk het versterken van de eigen mogelijkheden 
van mensen in (en samen met) de omgeving waarin 
zij opgroeien, leven, leren en werken. Om dit 
te realiseren bundelen we onze krachten bij de 
Associatie, we delen kennis en ervaringen. Zo 
voeden en borgen we onze kwaliteit en blijven we in 
beweging. Samen werken we aan het versterken van 
de wijkteams. We richten ons op het versterken van 
professionals, de organisatie waarbinnen zij werken 
en de samenwerking met belangrijke partners. 

‘De Associatie ontwikkelt samen 
met professionals in de praktijk, 
dat is onze kracht.’

  MARLEEN BEUMER, DIRECTEUR 
 OUDER- EN KINDTEAMS AMSTERDAM



Binnen wijkteams werken uitvoerende 
professionals, stafleden, managers en 
bestuurders. De transformatie vraagt van allen 
een ander soort vakmanschap dan voorheen. 
Met name in basishouding en vaardigheden, 
maar ook in te hanteren methodieken en 
benodigde kennis. 

  Uitwisseling tussen de diverse wijkteams te 
stimuleren en faciliteren

  Inspirerende praktijkvoorbeelden te delen

  Initiatieven rondom vakmanschap te initiëren en 
versterken 

  Kansen en knelpunten te signaleren en agenderen 

   Kennisinstituten en opleidingen te voeden met onze 
praktijkkennis

‘Thema’s zoals kwaliteit, 
professionalisering en het afleggen 
van verantwoording staan bij ons 
op de agenda. Het is boeiend om 
hierover met andere wijkteams 
van gedachten te wisselen.’

 MARIO NOSSIN, DIRECTEUR-BESTUURDER  
 WIJKTEAMS ENSCHEDE

Wij versterken de ontwikkeling door:

1
Versterken van 
professionals



De wijkteams zijn landelijk divers 
georganiseerd, maar allemaal ondersteunen 
zij professionals zodat zij hun werk optimaal 
kunnen doen. Dit kan alleen als de opdracht en 
de randvoorwaarden (regelgeving, bekostiging, 
sturing en verantwoording) passen bij de 
transformatiedoelen. 

Wij versterken de organisatie door:

2
Versterken van 
organisaties

  Innovatieve praktijken zichtbaar en overdraagbaar te maken

  Kennisontwikkeling rondom de organisatie van wijkteams te 
versterken en bundelen

 
  Kennisontwikkeling rondom de organisatie van wijkteams te 

stimuleren

 Kansen en knelpunten te signaleren en agenderen
 

  Samen de toekomst te verkennen, zodat we blijvend 
anticiperen en leren

‘We krijgen binnen de Associatie 
een inkijkje bij organisaties in 
andere delen van Nederland. Daar 
kom je normaal niet aan toe. Je 
doet zo mooie ideeën op waarmee 
je de eigen organisatie kan 
verbeteren.’

  WILLEM KRAMER, DIRECTEUR/BESTUURDER 
 CJG CAPELLE AAN DEN IJSSEL



Wijkteams werken samen met vele 
lokale en bovenlokale partners om de 
transformatiedoelen in de wijken te 
realiseren. Met name de samenwerking 
met onderwijs, huisartsen, specialisten, 
schuldhulpverlening, woningbouw, 
verenigingen, en overheden (gemeente/rijk) 
willen wijkteams de komende tijd versterken.

WIJ VERSTERKEN DE SAMENWERKING DOOR:

  Inspirerende praktijkvoorbeelden te delen en dit 
overdraagbaar te maken

 Initiatieven rondom samenwerking te initiëren en versterken
 

 Kansen en knelpunten te signaleren en agenderen 

  Bij te dragen aan het programma sociaal domein, integraal 
werken in de wijk en het actieprogramma zorg voor de jeugd

‘Het is belangrijk dat we vanuit 
de praktijk ons eigen geluid laten 
horen. Zodat er niet over ons 
wordt gesproken maar met ons. 
Net zoals wij met onze klanten 
willen omgaan.’

  ANS VAN DER VELDEN, MANAGER 
PLUSTEAM GELDROP-MIERLO EN WAALRE
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Versterken van 
samenwerking



Wil je ook kennis, kunde 
en ervaringen delen? 

Samen werken aan doorontwikkeling 
van wijkteams en innovatie? Invloed 

uitoefenen op landelijk beleid? Sluit je 
dan als organisatie aan bij de Associatie 
Wijkteams. Geniet van de kennisdeling, 
het grote netwerk en inspiratie. Meer 

weten of direct aanmelden?  

info@associatiewijkteams.nl 

Meedoen?

‘De wijkteams zijn de sleutel tot 
de transformatie, maar kunnen dit 
niet zonder partners.’

  MARIO NOSSIN, DIRECTEUR-BESTUURDER 
WIJKTEAMS ENSCHEDE
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Werken aan het versterken 
van de samenleving en 
haar inwoners dat is een 
gezamenlijke uitdaging.

www.associatiewijkteams.nl

info@associatiewijkteams.nl


