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Geadviseerd besluit
1. Een bedrag van € 156.000,- voor 2020 beschikbaar te stellen voor de extra inzet van de 
wijkteamprofessionals op school en de eenmalige financiële consequenties te dekken uit de algemene 
reserve.



2/5

Raadsvoorstel
Inleiding
In de raadsvergadering van 4 juli 2017 is de motie (2017-123) van Leefbaar Ridderkerk, SGP, CDA en 
PvdA aangenomen over het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en wijkteams. Kern 
van de motie is de inzet van vaste wijkteamprofessionals op de scholen. Het college werd verzocht 
een 2-jarige pilot te starten waarbij elke school één dagdeel per week een vaste wijkteamprofessional 
ter beschikking zou krijgen en deze te evalueren en te beoordelen of de extra inzet structureel nodig 
wordt geacht. 

In het najaar van 2017 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor het realiseren van de extra inzet 
op de scholen. Om inzicht te krijgen in de inzet is gemonitord op het aantal gesprekken tijdens de 
spreekuren, vragen tijdens de inloop, aantal consultvragen van de internbegeleiders, 
zorgcoördinatoren en leerkrachten, het aantal verwijzingen naar het wijkteam en het aantal 
bijgewoonde SOT’s (School Ondersteunings Team) en HIA-(Handelingsgericht integraal Arrangeren) 
gesprekken[1]. Naast de monitoring van gegevens zijn de scholen gevraagd een evaluatieformulier 
omtrent de samenwerking in te vullen. In Bijlage 2 treft u de uitkomsten van de evaluatie van 
september 2019 aan.  

Over het algemeen zijn scholen tevreden over de extra inzet op de scholen en ervaren hierdoor 
werkdrukvermindering. Daarnaast is een aantal aandachtspunten geformuleerd. Op korte termijn 
wordt een overleg met de schoolcontactpersonen ingepland. Onderwerp van gesprek zijn de 
benoemde aandachtspunten. Bekeken zal worden welke verbeteringen ingezet kunnen worden.  

Voorstel

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie blijkt dat de beoogde doelen, ten aanzien van het 
vergroten van de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de wijkteams, zijn behaald. 
Wijkteamprofessionals signaleren sneller, zodat vragen eerder opgepakt kunnen worden en de 
kinderen (en hun ouders) passender geholpen kunnen worden. Hiermee kan zwaardere problematiek 
voorkomen worden. Aandachtspunt blijft de onderlinge samenwerking, zowel tussen wijkteams en 
scholen als met CJG Rijnmond en Stichting Facet Ridderkerk. Op basis van de reeds behaalde 
resultaten wordt voorgesteld om de extra inzet van de wijkteamprofessionals vooralsnog met 1 jaar te 
continueren. 

De reden om de inzet met 1 jaar te continueren ligt gelegen in het feit dat komend jaar het “Integraal 
Beleid Sociaal Domein” opgesteld zal worden. In het ‘Integraal Beleid Sociaal Domein’ zal inzichtelijk 
gemaakt worden wat we de komende jaren willen bereiken op het gebied van de jeugd, inclusief 
passend onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, participatie (werk en inkomen), 
schuldhulpverlening, minimabeleid, gezondheid, preventie en welzijn. In het op te stellen beleid zal 
onder andere aandacht besteed worden aan het vroegtijdig(er) signaleren, het vergroten van de 
preventie en de-medicaliseren. In samenspraak met onze maatschappelijke partners zal bekeken 
worden hoe we aan deze onderwerpen uitvoering kunnen geven. Dit kan enerzijds betekenen dat de 
extra inzet van de wijkteamprofessionals op school een goed middel is gebleken en wellicht vanaf 
2021 gecontinueerd wordt. Anderzijds kan dit ook betekenen dat op andere manieren ingezet zal 
worden om de beoogde doelen te kunnen bereiken. Omdat dit nu nog niet helder is wordt voorgesteld 
om de extra inzet van de wijkteamprofessionals voor het jaar 2020 voort te zetten en hiervoor 
eenmalig financiële middelen ter beschikking te stellen.

[1]In het SOT (School Ondersteuning Team) overleggen de leerkracht, intern begeleider, ouders, 
gedragswetenschappers van samenwerkingsverband RiBA en een vertegenwoordiger van het 
wijkteam met elkaar. Bij een HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangerend)-gesprek kunnen naast de 
aanwezigen van het SOT extra deskundigen op verschillende vakgebieden worden ingeschakeld. Met 
elkaar wordt bekeken welke oplossing het beste toekomstperspectief biedt voor het kind. De ouders of 
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verzorgers worden vanzelfsprekend uitgenodigd om SOT- of HIA-gesprekken bij te wonen. De 
instemming van de ouders voor de oplossing is in deze gesprekken doorslaggevend.

Beoogd effect
Aan de hand van de positieve uitkomsten van de evaluatie kan een gedegen besluit genomen worden 
over het voortzetten van de inzet van de wijkteamprofessionals in het jaar 2020.

Relatie met beleidskaders
Meerjarenbeleidskader Jeugd 2.0

Argumenten
1.1 Voor het continueren van de inzet in 2020 zijn aanvullende financiële middelen vereist. Middels de 
incidentele bijdrage kan de inzet voor het jaar 2020 gecontinueerd worden en kan de hulpverlening en 
ondersteuning aan kinderen, ouders en scholen voortgezet worden. Tevens kan de samenwerking 
met CJG Rijnmond en Stichting Facet Ridderkerk verder geoptimaliseerd worden.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
1.1 Geen extra incidentele inzet leidt tot een daling van de kwaliteit in de dienstverlening. Indien geen 
financiële middelen beschikbaar worden gesteld dan is het niet mogelijk om kortdurende lichte vormen 
van psychosociale en pedagogische hulp en ondersteuning op school te bieden, om de zichtbaarheid 
van de wijkteams nog meer te vergroten en om de onderlinge samenwerking met scholen, CJG 
Rijnmond en Stichting Facet Ridderkerk te verbeteren.

1.2 Er wordt eenmalig een bedrag aangevraagd om de inzet voor 1 jaar te kunnen continueren. 
Omdat in 2020 het Integraal Beleid Sociaal Domein wordt opgesteld en nog niet duidelijk is of de extra 
inzet van de wijkteamprofessionals op school het beste middel is om de gemeentelijke ambities en 
doelen te bereiken en daarmee de inzet structureel nodig wordt geacht wordt voorgesteld om de inzet 
vooralsnog alleen in het jaar 2020 voort te zetten.

Uitvoering/vervolgstappen
Indien voor het jaar 2020 financiële middelen ter beschikking worden gesteld dan zal de extra inzet 
van de wijkteamprofessionals gecontinueerd kunnen worden. Hierover zal afstemming plaatsvinden 
met de teamleider wijkteam Ridderkerk, de betrokken professionals, de scholen en Enver en MEE 
Rotterdam.

Evaluatie/monitoring
De inzet van de wijkteamprofessionals wordt gemonitord.

Financiën
Gedurende de pilotperiode is voor het jaar 2018 € 150.000,- en voor het jaar 2019 € 150.000,- 
beschikbaar gesteld. Op basis van de beschikbaar gestelde middelen zijn afspraken gemaakt met 
Enver en MEE Rotterdam over het leveren van de benodigde extra inzet. Voor de professionals van 
Enver is de CAO Jeugdzorg van toepassing en voor de professionals van MEE Rotterdam de CAO 
Gehandicaptenzorg. Voor beide geldt dat er nieuwe CAO afspraken zijn gemaakt, hetgeen een 
verhoging van de salarissen tot gevolg heeft. Om de extra inzet van de wijkteamprofessionals in 2020 
op hetzelfde niveau als in 2019 te kunnen houden is het noodzakelijk om de budgetten met een 
gemiddeld percentage van 4% te indexeren. Om de extra inzet in 2020 te kunnen continueren wordt 
voorgesteld om eenmalig een bedrag van € 156.000,- beschikbaar te stellen door middel van een 
onttrekking uit de algemene reserve.

Juridische zaken
Niet van toepassing.
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Duurzaamheid
Middels de financiële bijdrage voor 2020 kan de inzet van de wijkteamprofessionals voortgezet 
worden, kan vroegtijdig worden gesignaleerd en kan kortdurende psychosociale en pedagogische 
hulp en ondersteuning aan kinderen gegeven worden. Tevens kan de samenwerking met de scholen, 
CJG Rijnmond en Stichting Facet Ridderkerk verder geoptimaliseerd worden.

Communicatie/participatie na besluitvorming
MEE Rotterdam, Enver, wijkteamprofessionals, scholen en directbetrokkenen informeren over het 
besluit inzake de inzet van de wijkteamprofessionals op school in 2020.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Bijlage 1 Motie 123.2017.LR. Inzet wijkteamprofessionals op school  
2. Bijlage 2 Evaluatie inzet wijkteamprofessionals op de scholen september 2019  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
12 december 2019

Zaaknummer:
120624

Onderwerp:
Evaluatie inzet 
wijkteamprofessionals op school Commissie Samen leven

28 november 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 29 oktober 2019,

BESLUIT:

1. Een bedrag van € 156.000,- voor 2020 beschikbaar te stellen voor de extra inzet van de 
wijkteamprofessionals op school en de eenmalige financiële consequenties te dekken uit de algemene 
reserve.


