Basisfuncties voor de lokale teams in kaart

Rapportage van KPMG in opdracht van het ministerie van VWS/VNG/NDSD

Reflecties vanuit wijkteams
Met zijn kamerbrief van 7 november 2019 aan de Tweede Kamer biedt minister de Jonge van VWS
onder andere het rapport Basisfuncties voor lokale teams aan. Waarbij hij schrijft nog te bezien of
het nodig is de invoering van deze basisfuncties wettelijk te ondersteunen. We hebben het rapport
voorgelegd aan onze leden met de vraag op de inhoud en de bruikbaarheid te reflecteren. Hieronder
een samenvatting van de reacties.
Huidige situatie goed in beeld
Het rapport over de basisfuncties van lokale teams brengt de huidige situatie goed in beeld. De
positie van wijkteams, de taken die wij uitvoeren, de inhoud, verbetersuggesties en dilemma’s
herkennen wij. Positief is daarbij dat niet gekozen is om enkele modellen te beschrijven maar
gemeenten de ruimte te laten om lokaal de best passende inrichting te kiezen.
Voor beleid en bestuur van gemeenten een mooi basisdocument, zo schatten wij in. En het rapport is
zodanig opgesteld dat het ons behulpzaam kan zijn in onze dialoog met beleid en bestuur.
Het vastleggen van de bestaande situatie kent echter ook zijn beperkingen. Velen van ons herkennen
de beschrijvingen als een situatie die aan het voorbij gaan is: we ontwikkelen door en werken
dagelijks aan de transformatie richting een meer inclusieve samenleving. Dat doen we samen met
onze partners in het sociale domein. Voor die doorontwikkeling biedt het rapport ons, en daarmee
ook bestuur en beleid in gemeenten, geen richting of inspiratie.
Transformeren doe je samen
De (impliciete) suggestie in het rapport is dat focus op en verbetering van de uitvoering van
basisfuncties van wijkteams een oplossing biedt voor knelpunten binnen het sociale domein en de
beoogde transformatie daarmee kan worden gerealiseerd.
Wij missen het appel op andere onmisbare partijen. Partijen die evenveel verantwoordelijkheid
dragen voor veiligheid, vindbaarheid, integraliteit etc. We missen passages over het inkoopbeleid van
gemeenten, en de invloed die dat heeft op de mogelijkheden om die gedeelde verantwoordelijkheid
in de praktijk vorm te geven.
Onmisbare partijen zijn ook de volwassen GGZ, verslavingszorg, woningbouwcorporaties, huisartsen,
onderwijs. Partijen waarover gemeenten geen directe zeggenschap hebben, terwijl zij cruciaal zijn bij
de versterking van het gewone leven in onze wijken.
Wij vinden het belangrijk dat al deze partijen zich bewust worden van het ecosysteem waarin we met
elkaar in wijken leven en werken. Alleen in gezamenlijkheid kunnen we de transformatie verder
brengen.
Meerjarig onderzoek
Wat we missen in het KPMG-onderzoek is inzicht in de effecten van ons dagelijks werk. Wat zijn de
effecten voor inwoners, individueel en collectief, bij verschillende inrichtingskeuzes in de
verschillende lokale omstandigheden? Ook inzicht in de ontwikkeling van de (totale
maatschappelijke) kosten als gevolg van de verschillende inrichtingskeuzes van lokale teams
ontbreekt. We beseffen dat dit complexe materie is omdat veel variabelen van invloed zijn. Maar een
dergelijk (meerjarig) onderzoek, met een opzet die past bij de transformatiegedachte, juichen wij van
harte toe!
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