
Teambudget
Gemeente Amsterdam

Evaluatie 2018

E�



Teambudget is een samenwerkingsproject met Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)

Fonds Bijzondere Noden
Amsterdam

sinds 1936



Evaluatie 2018 

  3

Vooraf  5

Methodiek 6 
Samenvatting 8
Teambudget bij Samen DOEN 10
Teambudget OKT 12
Teambudget Activeringsteams/WPI 14
Teambudget bij Wijkzorg 17

Conclusies & aanbevelingen 19

Bijlage 1: Spelregels 21
Bijlage 2: Aanvragen OKT 24
 Aanvragen Samen DOEN 31

Inhoud



Teambudget

4

E�



Evaluatie 2018 

  5

Vooraf
Het teambudget is bedoeld om hulpverleners de kans te geven om snel - en met minimale 
verantwoording - kleine problemen ‘klein’ te houden. Belangrijk hierbij is dat hulpverleners werken vanuit 
een multidisciplinair afwegingskader. Het teambudget is daarom een budget dat alleen door teams mag 
worden ingezet. De teams krijgen hiervoor minimale spelregels mee.

In 2018 is het werken met teambudgetten in Amsterdam uitgebreid van 22 naar 48 teams. Naast 
de 22 SamenDOEN teams werken nu ook 7 OKT teams, 7 activeringsteams, 4 WPI teams en 7 
wijkzorg initiatieven met het teambudget. In deze evaluatie nemen we u mee met de methodiek, het 
aansluitproces bij de teams, de ervaringen met het werkproces en de verantwoording van de middelen. 

Per wijkinitiatief komen de ervaringen aan bod. Tot slot geven we een analyse van de bestedingen en 
komen we met aanbevelingen voor de toekomst.

Het teambudget is een samenwerking tussen Fonds Bijzonder Noden Amsterdam (FBNA) en de 
gemeente Amsterdam. Het Fonds beheert het online betalingssysteem dat nodig is om de middelen 
over de stad te kunnen verspreiden. Als noodfonds hebben zij veel kennis van het verstrekken van 
noodhulp aan kwetsbare Amsterdammers - en de afwegingen die hierbij horen. De hulpverlener 
krijgt hiermee de ruimte om in zeer specifieke gevallen noodhulp toe te kennen. FBNA doet zelf ook 
toekenningen en voert het Doorbraakfonds uit. Dit laatste fonds kan grotere bedragen toekennen aan 
individuele schrijnende gevallen. 
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Methodiek
Het teambudget is bedoeld om hulpverleners de kans te geven om snel - en met minimale 
verantwoording - kleine problemen ‘klein’ te houden. Belangrijk hierbij is dat hulpverleners werken vanuit 
een multidisciplinair afwegingskader. Het teambudget is daarom een budget dat alleen door teams mag 
worden ingezet. De teams krijgen hiervoor minimale spelregels mee.

Het teambudget helpt hulpverleners met een uiteenlopende achtergrond (Zorg, Werk & Inkomen, 
Jeugd) om gezamenlijk tot een besluit te komen. De teams krijgen een budget van €2000,- waarbij 
zij maximaal €500,- euro aan één huishouden mogen uitgeven. De belangrijkste eis? Het besluit moet 
gezamenlijk in het team genomen worden. 

De eis van een groepsbesluit zorgt er voor dat hulpverleners met elkaar het gesprek aangaan over 
wat echt nodig en noodzakelijk is. In die gesprekken komen vaak alternatieve oplossingen boven tafel. 
Medewerkers geven elkaar veel goede tips en wisselen uit. Dit leereffect is daarom een belangrijke 
meerwaarde van dit budget. 

Voor het groepsbesluit maken de teams gebruik van whatsapp. Een teamlid brengt een casus in op de 
groepsapp, zonder persoonsgegevens. De andere teamleden kunnen het teamlid bevragen, tips geven, 
alternatieve oplossingen aandragen, of aangeven dat een aanvraag wel of niet akkoord is. De teams 
werken met een zes ogen principe, waarbij minimaal drie hulpverleners hun akkoord moeten geven. Is 
op een moment één hulpverlener niet akkoord? Dan gelden de meeste stemmen.

De professional is aan zet bij dit budget. De professional heeft de juiste expertise om in te schatten 
wat nodig is. Dat is het uitgangspunt. Met behulp van collegiale consultatie kan de hulpverlener 
onderbouwen dat inzet van middelen echt nodig is. Hij of zij krijgt vervolgens direct het mandaat om 
te doen wat nodig is. Moet een hulpverlener onderbouwen dat een cliënt niet in aanmerking komt voor 
extra middelen? Dan kan hij of zij via collegiale rugdekking aangeven dat dit niet kan. Hulpverleners zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het budget. Hiermee bouwen zij ook een gezamenlijk referentiekader 
op over wat eerlijk, handig en verstandig is. Op deze manier zijn zij in staat om maatwerk te leveren 
dat aansluit op de wensen van de klant. Omdat het bedrag nooit hoger kan zijn dan €500 euro, is een 
minimale verantwoording in de regel voldoende. 

Alle teams worden multidisciplinair samengesteld. De SamenDOEN teams waren dat van oorsprong al. 
Bij de Ouder- en Kind teams worden inkomensconsulenten en experts uit het team van Voorzieningen 
van WPI toegevoegd aan de groepsapps. Dit gebeurt ook bij de Wijkzorgnetwerken. Bij de 
activeringsteams worden juist hulpverleners vanuit de wijkzorg toegevoegd aan de apps. Dit zorgt voor 
een vruchtbare kennisdeling. Om er voor te zorgen dat er genoeg kennis in de appgroep aanwezig is, 
zijn er bij de Ouder- en Kind teams en de Wijkzorgnetwerken minimaal twee deelnemers aangesloten 
die de training ‘Wegwijs in Schuldhulp’ hebben gevolgd. Alle leden van de activeringsteams volgen de 
training Omgekeerde Toets - inclusief de inkomensconsulent en de wijkzorgprofessional. 
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Het budget sluit aan bij de leefwereld van cliënten. Hulpverleners mogen op basis van professionele 
inschatting beslissen. Doelmatigheid is het uitgangspunt. Op deze manier kunnen cliënten worden 
geholpen die wel recht hebben op bepaalde voorzieningen, maar niet de juiste verantwoording kunnen 
overleggen. Hulpverleners kunnen op basis van redelijkheid en billijkheid tot de conclusie komen dat 
hulp geboden moet worden - en hier vervolgens naar handelen. Ze krijgen de volgende boodschap 
mee: Van 20% van de toekenningen mogen jullie spijt hebben. Dit stimuleert hulpverleners om de regels 
los te laten als de situatie daar om vraagt. Deze regel is in het leven geroepen toen bleek dat de teams 
extreem zuinig met het budget om sprongen - uit angst om de bestaande regels te overtreden. 

Ieder team krijgt een eigen bankrekening met eigen pinpas. Op deze bankrekening staat altijd een 
bedrag van 500 euro. Zo kunnen de teams direct over het geld beschikken. Er kan geen contant 
geld worden opgenomen. In de app wordt een foto van de bon met het verantwoordingsformulier 
gekoppeld aan de banktransactie. Slechts één teamlid of team-assistent heeft de mogelijkheid om geld 
op de pinpas te zetten. De risico’s zijn hierdoor minimaal. Het is altijd te achterhalen wie het geld waar 
aan heeft besteed. Als de 500 euro op is, vraagt het team nieuw geld aan bij FBNA en wordt opnieuw 
een bedrag van 500 euro op de rekening gezet. Als er €2000,- is uitgegeven controleert FBNA de 
verantwoording. 

Voor elke aanvraag moet een minimaal verantwoordingsformulier ingevuld worden. Hierop geeft de 
aanvrager de reden van de gift aan, en welke maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat een gift 
vaker nodig is. 

De bankrekeningen van de teams genereren belangrijke beleidsinformatie. Er kan exact gekeken worden 
hoe het geld is besteed. Deze informatie kan er toe leiden dat de uitgaven vanuit het budget achteraf 
verrekend worden met een financieringsbron die passend is (Wmo, Jeugd, Participatie, bijvoorbeeld). 
Ook kan gekeken worden bij wat voor soort uitgaven kwetsbare huishoudens structureel in de 
problemen komen. Komt iets vaak voor – dan kan daar beleid op gemaakt worden.



Teambudget

8

E�

Samenvatting:
Wat hebben we er aan? 
■ Versnelling noodhulp – budget wordt ingezet om escalatie te voorkomen
■ Professional aan zet – zes ogen principe
■ Integrale samenwerking – WPI & Sociaal & Jeugd, zitten gezamenlijk in een app groep

- Korte lijnen
- Collegiale rugdekking
- Domein overstijgend kijken
- Leereffect voor alle hulpverleners
- Uitwisseling van vele oplossingen

■ Efficiency winst
■ Data analyse
■ Verrekening achteraf
 
Teambudget 2018 in Cijfers
In 2018 zijn in totaal 48 teams aangesloten op het teambudget. Naast de 22 Samen DOEN teams werken 
nu ook 7 OKT teams, 7 activeringsteams, 4 WPI teams en 7 wijkzorg initiatieven met het teambudget. 
In totaal is er €30.500,- uitgegeven.

 
 

Het budget is ongeveer 350 keer ingezet. We zien dat alle teams over het algemeen heel zuinig met 
het budget omspringen. Geen enkel team heeft de 2000 euro in één jaar opgemaakt. Dit laat zien dat 
bestaande voorzieningen in Amsterdam goed ingezet worden. Uit de groespchats blijkt dat hulpverleners 
elkaar veel tips geven over alternatieve oplossingen: voorzieningen, fondsen, bijzondere bijstand, fysiek 
uitwisselen van benodigde spullen. 

Ongeveer 25% van het budget is opgegaan aan Wonen. Op het moment dat op dit leefgebied 
interventies nodig zijn, zijn de kosten vaak hoog. Het budget is ingezet om uithuiszettingen te 
voorkomen en toewijzingen van nieuwe woningen door te laten gaan door de borg/eerste maand huur/ 
woninginrichting te betalen. Het budget is ook een keer ingezet om veiligheismaatregelen te betalen voor 
een ernstig bedreigd gezin - en voor een hotelovernachting bij een acute uithuiszetting. 

Ook voor het faciliteren van vervoer is het budget (20%) regelmatig ingezet. In deze gevallen is de 
snelheid van handelen een belangrijke reden om van het budget gebruik te maken. Het budget is niet 
alleen ingezet om OV vervoer mogelijk te maken naar school, werk, therapie, vrijwilligers werk etc. maar 
ook voor de reparatie van een speciale electrische driewieler die anders vervangen had moeten worden. 
Een alleenstaande moeder met 4 kinderen onder de 5, waarvan de oudste naar school moest, ontving 
een bakfiets. Om dergelijke uitgaven te durven doen hebben hulpverleners rugdekking en steun van hun 
collega’s nodig. 

Aantal teams Totaal bedrag

Samen DOEN 22 € 19.500,-

Ouder en kind teams/PIT 8 € 5500,-

Activering/WPI 11 € 4600,-

Wijkzorg 7 € 900,-

Totaal 48 € 30.500,-
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Uiteindelijk is leefgeld een terugkerende post. Het wordt ingezet bij acute situaties waarbij er onverwachte 
tegenvallers zijn die niet op een andere manier opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld als toeslagen 
zijn ingehouden, er beslag op het inkomen is gelegd, er een schuld afbetaald moet worden waardoor 
er geen geld over is voor dagelijkse boodschappen. Het werd ook een keer toegekend toen een vader 
in het buitenland werd opgepakt en de moeder geen toegang tot financien had. De hulpverleners zijn 
zich bewust van het eenmalige karakter van het budget. Ze realiseren zich goed dat er geen structurele 
hulp vanuit het budget kan worden geboden. Inzet van het budget is altijd ter overbrugging naar iets 
structureels.

De echte kracht van het budget zit hem niet zozeer in de uitgaven die worden gedaan, maar in de 
uitwisseling van kennis, en de beloning van het samen werken. Door dit budget komen hulpverleners 
binnen de gebieden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact en ervaren zij, dat er veel 
overeenkomst is in de manier waarop zij clienten bedienen. Het leidt er regelmatig toe dat hulpverleners 
elkaar ook voor andere zaken weten te vinden. 

Cultuur
-3% Kleding

-4%

Leefgeld
-19%

Leges
-6%

Onderwĳs
-4%
Overig
-2%

Vervoer
-20%

Weekend 
weg
-3%

Wonen
-24%

Zorg
-9%

Werk
0%

Sport
-4%Tele-

fonie
0% Rechts-

bĳstand
-1%Veiligheid

-1%

Bestedingdsdoelen Teambudget 2018
Totaal: € 30.500,-
47 teams
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Teambudget bij Samen DOEN 

Totaal: € 19.500, voor 22 teams

SamenDOEN is eind 2016 van start gegaan met het teambudget, met in elk stadsdeel één team. Vanaf 
de start waren de teams zeer enthousiast over de werkwijze. Het feit dat je zelf het mandaat hebt om 
te doen wat nodig is - zonder extreme verantwoording - wordt erg gewaardeerd. De werkwijze van 
toekenning verschilt per team. In sommige teams wordt een casus besproken in het teamoverleg. 
Uitgangspunt is: meeste stemmen gelden. De meeste teams maken echter gebruik van de groepsapp. 
In deze apps wordt meegedacht in oplossingen met degene die de vraag stelt, en er worden veel tips 
over en weer uitgewisseld. Deze tips gaan enerzijds over alternatieve mogelijkheden om te financieren, 
maar vaak ook over uitwisseling van praktische dingen zoals kinderkleding, bedden, treinkaartjes van 
marktplaats etc.

Uit de groepsapps blijkt dat hulpverleners goed op de hoogte zijn van de voorzieningen in de stad. 
Omdat elk stadsdeel veel lokale initiatieven kent, blijkt de groepsapp ook een plek waarin deze 
initiatieven bekendheid krijgen. 

Teams durven elkaar aan te spreken op de hoogte van de bedragen. Zo werd het leefgeld voor een 
moeder met kind teruggebracht van 75 naar 50 euro per week omdat het team dat gezamenlijk toch 
voldoende vond. Op die manier lukt het de teams om lang met hun budget te doen. Geen enkel team 
heeft de 2000 euro binnen een jaar op gemaakt. Het eerste team dat de 2000 euro heeft opgemaakt, 
heeft daar 1,5 jaar over gedaan. Dit komt vooral omdat de teams zuinig met het geld omspringen, en 
omdat ze handig gebruik maken van alle voorzieningen en fondsen die er zijn. 

Er wordt wel vaker een beroep op het budget gedaan. Regelmatig gaat het om ingrijpen bij 
calamiteiten. Soms betekent de uitgave een verlichting bij gezinnen die al jarenlang onder druk en in 
armoede leven. Voorbeelden hiervan zijn:
- Verzorgen van beveiliging voor een ernstig bedreigd gezin
- Aanschaf van nieuwe matrassen voor een gezin waarbij de kinderen weer in bed zijn gaan plassen na 

ernstig huiselijk geweld
- Bijdrages voor een goedkoop kinderkamp voor kinderen
- Leefgeld omdat toeslagen niet betaald werd, beslag is gelegd op het inkomen, schulden zijn afgelost, 

inkomen nog niet geregeld is etc.
- Betalen kleding voor een opleiding
- Tijdelijk betaling inboedel opslag 
- Bijdrages voor: verblijfsvergunningen, ID kaarten, Leges, geboorte acte, testament , 

kentekenbewijzen
- Inschrijving Woningnet
- Reiskosten: van kinderen vanuit de noodopvang naar school, naar vrijwilligerswerk, naar therapie, naar 

oude behandelaar in Groningen etc. 
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Het gebruiksgemak en het feit dat je de pinpas direct kunt gebruiken zorgt ervoor dat het geld 
oplossingsgericht ingezet wordt. In sommige gevallen is het mogelijk om Bijzondere Bijstand aan te 
vragen of een aanvraag bij een fonds te doen - maar vaak is de nood te hoog om hier op te wachten. In 
die gevallen maakt een team gebruik van het budget, en wordt soms achteraf geprobeerd de middelen 
terug te krijgen. In de meeste gevallen wordt het geld echter ingezet voor mensen die door hun 
gebrekkige administratie of hoge schulden tussen wal en het schip belanden. Zij kunnen immers niet 
voldoen aan de voorwaarden om te krijgen waar ze recht op hebben. 
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Teambudget OKT 

Totaal €5500,- voor 8 teams, inclusief PIT

Het OKT is in januari 2018 gestart met het teambudget. Aanvankelijk is gestart in de gebieden van 
tadsscholen 020: Oud Noord, Geuzenveld/Slotermeer, Osdorp, Gaasperdam en Bijlmer Oost. 
Omdat de OKT teams gericht zijn op opvoed- en kinder/jeugdproblematiek is het doorvragen 
op financiën niet altijd dagelijkse routine. Veel OKT-ers hebben echter wel degelijk regelmatig te 
maken met cliënten met financiële problemen. De inzet van het teambudget komt in hun geval vaak 
rechtstreeks ten goede aan de kinderen. 

Aan de groepsapp van de OKT’s werd ook een inkomensconsulent van WPI toegevoegd. Deze 
aanvullende expertise wordt zeer gewaardeerd. Regelmatig vragen OKT’s of er mogelijkheden zijn voor 
bijzondere bijstand voordat het teambudget wordt inzet. Inkomensconsulenten denken zelf ook vaak 
mee met de verzoeken van de OKT-er. Dit blijkt goed te werken. 

Bijvoorbeeld:
- Een nieuwe bril voor een kind met een kapotte bril waarbij de verzekering niets meer vergoed en de 

moeder schulden heeft
- Kinderkampen voor kinderen (acht keer) 
- Winterjassen, schoenen etc. voor kinderen
- Sportkleren nadat aanvraag Sportfonds is goedgekeurd
- Eigen bijdrages vergoeden als er te veel schulden zijn
- Boeken voor een kind dat de klas niet in mag zonder boek
- Reiskosten voor een gezin dat als geheel mee moet naar de therapie van kind
- OV kosten voor gezin dat net is verhuisd
- Fietsen met kinderzitje etc. 
- Kinderfietsen 
- Een pleegzorgvergoeding van 15 euro per dag waarbij moeder vanwege psychische problematiek 

geen formele regeling accepteert.

Ook bij het OKT blijkt het budget regelmatig ingezet te worden voor mensen waar officieel wel 
voorzieningen voor zijn, maar die door hun gebrekkig administratie niet aan de voorwaarden kunnen 
voldoen. Omdat het om eenmalige bijdrages gaat die nooit meer dan 500 euro bedragen, zijn de 
uitgaven goed te rechtvaardigen. Ze zijn er altijd op gericht om cliënten uiteindelijk naar duurzame 
hulpverlening door te verwijzen. 
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Omdat het team gezamenlijk verantwoordelijk is voor het budget worden ook bij het OKT aanvragen 
kritisch bekeken. Soms wordt een gevraagd bedrag naar beneden bijgesteld of komt er een praktische 
oplossing. Denk aan het uitwisselen van kinderkleren, kinderbedjes etc. 
In het begin was het zoeken naar een gezamenlijk referentiekader waarbinnen een casus wordt 
beoordeeld. De teamleden bevragen elkaar over de reden van aanvraag, hoe het komt dat de cliënt 
zelf geen geld heeft, hoe hoog het bedrag moet zijn en wat een eventuele bijdrage gaat oplossen? Hoe 
zorgen we er voor dat de cliënt structureel geholpen wordt? 

Het teambudget past niet in de standaard dienstverlening van het OKT. Daarom zal het gebruik van het 
budget het komend jaar verder uitgewerkt moeten worden binnen het OKT. Dit kan bijvoorbeeld door 
eens in de acht weken te evalueren. Hoe en wanneer kun je het budget gebruiken? Dit kan OKT-ers 
helpen om bij hun clienten gerichter door te vragen op hun financiele situatie. 
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Teambudget Activeringsteams/WPI

Totaal: €4600,- , 7 activerings teams, 4 WPI brede teams (Entree,Inverventie, 
Statushouders, Werk & Veiligheid) 
 
In april 2018 zijn ook de activeringsteams van WPI van start gegaan met het teambudget. Binnen 
WPI wordt dit het Maatwerkbudget genoemd. Dienstverleners van WPI zijn gewend om hogere 
bedragen toe te kennen. Ze weten als geen ander waaraan rechtmatige aanvragen moeten voldoen. 
Daarom krijgen zij een hoger mandaat dan hulpververleners. De activeringsteams beschikken over een 
teambudget van 5000 euro waarbij zijn maximaal 1000 euro aan éém huishouden mogen besteden. 

Bij de activeringsteam komen regelmatig situaties voor waarin klantmanagers een toekenning willen 
doen aan een cliënt, maar een inkomensconsulent op basis van rechtmatigheid een toekenning 
weigert. Om hier mee aan de slag te gaan, zitten de klantmanagers, inkomensconsulenten én een 
maatschappelijk werker in een gezamenlijke appgroep. 

Klantmanagers en inkomensconsulenten denken vanuit rechtmatigheid. Zij kijken minder naar 
doelmatigheid en het effect voor de klant. Voordat zij met het maatwerkbudget gaan werken volgen 
zij daarom de training van “de omgekeerde toets”. In deze training leren zij om in hun afweging niet 
alleen rekening te houden met de participatiewet, maar ook met de Wmo en de Jeugdwet. Dat kan er 
toe leiden dat het toekennen van middelen soms wél kan omdat dit de belangen vanuit de Wmo of de 
Jeugdwet dient - ondanks bezwaren uit de participatie wet.

De dynamiek rondom het budget is bij activeringsteams anders dan bij de teams met hulpverleners. 
Klantmanagers en inkomensconsulenten zijn gewend om financiële aanvragen te beoordelen. Als 
aanvragen niet regulier kunnen, biedt de bijzondere bijstand vaak uitkomst. Als het zelfs daar niet uit 
kan, kan het wellicht uit het maatwerkbudget. 
Sommige klantmanagers beschouwen het maatwerkbudget daarom als niet nodig - terwijl er wel de 
erkenning is dat er soms aanvragen niet worden toegekend, maar wel noodzakelijk zijn voor cliënten.

Om klantmanagers en inkomensconsulenten dichter bij elkaar te brengen, en breder te laten kijken, is 
het teambudget ingezet bij de activeringsteams. De teams moeten gezamenlijk tot een besluit komen 
en argumenten uitwisselen. Ter versterking is een maatschappelijk werker aan de groep toegevoegd om 
nog meer het perspectief van de klant mee te kunnen geven. 

De teams reageren redelijk enthousiast op de mogelijkheid om minder gebonden te zijn aan regels. 
Tegelijkertijd blijkt het in de praktijk moeilijk om de regels los te laten bij de toekenning van het 
budget. Om de teams hierbij te ondersteunen, worden er om de zes weken evaluatiebijeenkomsten 
georganiseerd. Dat helpt de medewerkers om een bredere kijk te ontwikkelen, die het werken met een 
maatwerkbudget vergt. Bij deze evaluaties bleek dat het denken in doorbraken en het multi-disciplinair 
kijken een uitdaging te zijn. De blik van klantmanager, inkomensconsulent én maatschappelijk werker 
tegelijkertijd liet zien hoe men nog veel vanuit de eigen koker naar een vraagstuk kijkt. Ook waren de 
evaluaties nodig om de teams te stimuleren om een casus op de app te zetten. Pas als men er écht niet 
meer uit kwam werd de casus op de app gezet, en dat bleek soms te laat. 
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In veel gevallen werd een casus ingebracht omdat bijzondere bijstand niet mogelijk was. Na inbreng in 
de app bleek regelmatig, dat er argumenten waren om wel degelijk bijzondere bijstand te verstrekken. 
Er zijn daarom wel regelmatig casussen besproken, maar er is relatief weinig geld uitgekeerd uit het 
maatwerkbudget.

Bij de activeringsteams werd het teambudget meerdere malen ingezet:
■ Voor het betalen van een verlenging van een vrachtwagenchauffeurs rijbewijs van een zeer 

gemotiveerder cliënt, die geen baangarantie had, waardoor de verlenging niet regulier kon worden 
betaald

■ Het betalen van een bed van een mevrouw die in een kinderbedje sliep
■ Het meebetalen van een opleiding tot rij-instructeur, bij een klant die niet het hele bedrag kon lenen 

bij de GKA. 
■ Betaling van inschrijf- en boekengeld van een zeer gemotiveerde klant, die zelf al voor financiering 

van de rest van de opleiding had gezorgd.

Per stadsdeel zijn er verschillen hoe de teams het budget oppakken en inzetten. De groepsapp is snel 
gemaakt, maar het inbrengen van casus hapert geregeld. Bij de evaluatiebijeenkomsten blijkt dan dat 
klantmanagers twijfelen of een casus wel geschikt is om in te brengen. Enerzijds voelt een medewerker 
zich belemmert door bestaande regelgeving, en denkt dat het inbrengen daarom geen zin heeft. 
Anderzijds laat een medewerker zich soms afschrikken door reacties van collega’s. Het blijft kwetsbaar 
om aan te geven dat het je niet lukt om een oplossing te vinden. Of om tegen de regels in, toch iets te 
willen doen. 
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Ook een aantal stadsbrede teams van WPI maakt gebruik van het teambudget. Zoals het Entreeteam, 
het Statushouders team en de teams van Werk en Veiligheid. 
Het Entree team is opgericht om statushouders die net in Nederland zijn aangekomen zo snel mogelijk 
op weg te helpen. Zij hebben het teambudget vanaf het eerste moment omarmd. Ze gebruiken het 
regelmatig voor ingewikkelde zaken waarbij cliënten in de knel zijn gekomen. Dat komt vaak voor, door 
de vele regels die bij hun status horen. In de praktijk leidt dat er toe dat er veel kennis wordt gedeeld 
over naturalisatie, inburgeringseisen, kostendelersnormen, Europese regelgeving, toelatingseisen voor 
opleidingen etc. En in een enkel geval wordt het een toekenning. 

Met name bij de WPI teams blijkt de complexe regelgeving een snelle toekenning van het 
maatwerkbudget te belemmeren. Er zijn veel regelingen waarop een beroep kan worden gedaan - 
voordat uiteindelijk het budget wordt aangesproken. Het budget is wel een aantal keren ingezet, omdat 
een team niet wilde dat de klanten de dupe werden van eigen systeemfouten. Een voorbeeld? Het te 
laat door geven van een wijziging of het aanvragen van een verkeerde VOG verklaring.

Wĳkzorg
-3%
€900,-

Uitgaven per wĳkteam

WPI
-15%
€4500,-

Samen DOEN
-64%
€19.500,-

Ouder & 
Kind teams 
(incl. PIT)
-18%
€5600,-



Evaluatie 2018 

  17

Teambudget bij Wijkzorg 

Totaal: €900, 7 wijkzorg initiatieven

De introductie van het teambudget bij de wijkzorg netwerken bleek uitdagender dan verwacht. 
De wijkzorgnetwerken zijn geen team, en vinden het daarom lastig om als “team” gezamenlijk 
verantwoordelijkheid te nemen voor een budget.

In elk stadsdeel is contact geweest met de gebiedspartners en de projectleiders van de wijkzorg. In 
bijna elk stadsdeel werd het teambudget gepresenteerd op de wijktafel (Zuid, Nieuw West) of bij een 
AKAD bijeenkomst (Centrum, Noord, Oost). In Zuidoost heeft de projectleider wijkzorg zelf een team 
geformeerd. In Noord heeft de projectleider Wijkzorg een team samengesteld met professionals van 
alle wijkteams, dus ook van SamenDOEN, OKT en Activering. In Nieuw West heeft de projectleider 
Wijkzorg het initiatief genomen om het teambudget nog meer op de kaart te zetten bij de professionals. 
In West ging aansluiting op de wijktafel uiteindelijk niet door, maar dat krijgt nog een vervolg. 

Uiteindelijk is het teambudget in alle stadsdelen voorzichtig opgepakt. Opvallend is dat er telkens zowel 
met enthousiasme als met ongeloof wordt gereageerd als het budget wordt gepresenteerd. Er is grote 
angst voor veel “extra werk en bureaucratie”. Als wordt uitgelegd dat het budget regelvrij kan worden 
ingezet, dat het alleen om de professionele inschatting gaat, komt er wel enthousiasme. Maar niemand 
durft de verantwoordelijkheid om het budget op te zetten naar zich toe te trekken. De wijktafels zijn 
telkens anders van samenstelling, dus het is moeilijk een team vormen. Hulpverleners zouden wel graag 
gebruik maken van het budget, maar dan alleen met collega’s van hun eigen organisatie. 
De projectleiders van de allianties zien het budget als een mooi middel om vanuit verschillende 
organisaties samen te werken. Omdat er gewerkt wordt met een app groep, en je op gebiedsniveau een 
team kunt samenstellen, zou dit moeten kunnen. Toch blijkt het moeilijk om zonder sociale cohesie een 
app groep op te starten, en deze dan vervolgens ook te gebruiken voor casussen. De drempel om een 
casus in te brengen bij mensen die je niet goed kent, lijkt domweg te hoog. 

Bij de AKAD teams lijkt het teambudget beter te passen. Maar ook hier blijkt het feit dat er telkens 
andere mensen aanschuiven bij de AKAD tafels een obstakel te zijn. Als er een appgroep wordt 
gevormd, wordt deze toch niet gebruikt omdat mensen elkaar onvoldoende kennen. 

Het teambudget lijkt wel aan te sluiten bij de behoefte van de professionals om zaken snel op te kunnen 
pakken - en aan te kunnen sluiten bij de wensen van de klant. Om het teambudget echt werkend te 
krijgen binnen de Wijkzorg, zal er sprake moeten zijn van tenminste minimale teamvorming. Dat kan via 
een intervisie groep een casus besprekingsgroep, via een vast AKAD team etc.

Binnen instellingen vormt de wijkzorg vaak wel een team, maar vooralsnog is er voor gekozen om het 
teambudget niet beschikbaar te stellen aan teams van één instelling. De bedoeling van het teambudget 
is juist om te leren van elkaars uiteenlopende achtergronden en om onderlinge samenwerking over de 
verschillende organisaties en domeinen te stimuleren. 

Om de doelen van het teambudget in 2019 te bereiken, zal extra energie gestoken moeten worden in 
het vormen van netwerken door middel van een app groep. Bovendien zullen de hulpverleners moeten 
worden begeleid in het inzetten van hun teambudget. Zij moeten gestimuleerd worden om verder 
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na te denken over de zorgvraag van de klant. Hulpverleners geven aan dat zij veel cliënten spreken 
met armoede problematiek. Het is alleen niet altijd vanzelfsprekend om daar op door te vragen of 
oplossingen aan te bieden. Wellicht moet het teambudget ook gerichter worden aangeboden aan 
wijkzorg professionals die intensief klantcontact hebben waarbij financiën worden uitgevraagd. De 
wijkzorgtafels worden bezocht door een zeer divers gezelschap waarbij niet elke professional zich 
aangesproken voelt om iets met financiën te doen.
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Conclusies & 
aanbevelingen
In 2018 zijn in alle stadsdelen minimaal 1 wijkzorgnetwerk, 1 activeringsteam en 1 OKT team gaan 
werken met het teambudget. In totaal zijn inmiddels zo’n 500 hulpverleners bekend met het budget, 
verdeeld over 48 teams. Door optimaal gebruik te maken van de digitale mogelijkheden, ligt er nu 
door de hele stad een infrastructuur om het gebruik van het teambudget verder uit te bouwen, en te 
stimuleren op gebiedsniveau. 

De hulpverleners reageren unaniem enthousiast op de simpele werkwijze van het budget. Het 
gezamenlijk met collega’s beslissen - en de snelle afhandeling worden zeer gewaardeerd. Ook de 
onderlinge netwerken die ontstaan blijken zeer waardevol. Tegelijkertijd blijkt het vormen van netwerken 
ook spannend. Om echt goed te functioneren moeten de leden van de groepsapp elkaar minimaal een 
aantal keren hebben ontmoet. En in de meeste gevallen hebben de teams een stimulans van buiten 
af nodig om het budget daadwerkelijk in te zetten. Medewerkers hebben hulp nodig in het denken in 
doorbraken. Het vertrouwen moet er zijn dat degene die de vraag inbrengt, andere mogelijkheden ook 
al heeft geprobeerd. Het blijft daarom voor 2019 belangrijk dat de Gemeente Amsterdam de rol van 
aanjager van dit budget blijft vervullen. Er moet geïnvesteerd worden in het begeleiden van evaluaties, 
het betrokken houden van de inkomensconsulenten, de teamleden etc. De evaluaties na besteding van 
€2000,- (door FBNA) bieden aanknopingspunten om de inzet van het teambudget te verfijnen. Welke 
overwegingen zijn gedaan en hoe wordt met de gift perspectief gecreëerd voor de toekomst? Dit kan 
meer handvatten geven bij het afwegingskader van toekennen: wanneer is het ‘nood’ en wat geeft 
daadwerkelijk perspectief? Ook zal meer bekendheid van het budget in de gebieden en binnen de 
verschillende wijkteams moeten worden doorgezet. 

Om alle tips en trics die binnen het teambudget worden uitgezet te borgen, is er een nauwe 
samenwerking opgestart tussen het project van het teambudget en de ontwikkeling van 
www.vraagmij.amsterdam.nl. In principe worden de tips waar mogelijk op Vraagmij ondergebracht. 

Vooralsnog wordt vastgehouden aan het budget van €2000,-. Het blijkt een bedrag waarmee 
hulpverleners gestimuleerd worden om andere oplossingen te zoeken en mogelijkheden te ervaren. 
Aangezien geen enkel team het bedrag in 1 jaar op heeft gekregen, lijkt het op dit moment voldoende. 
Als teams meer ingewerkt zijn, zal het budget misschien sneller opgaan en zullen er meer middelen 
nodig zijn. Van de 350 keer dat het budget is ingezet is slechts 10 keer het maximale bedrag van 500 
euro toegekend. Wanneer de bedragen hoger worden, zal meer rugdekking nodig zijn. Dan heeft een 
team ook en meer behoefte aan regels en verantwoording ten opzichte van andere cliënten. Vooralsnog 
kunnen de teams goed uit te voeten met dit bedrag. Bij hogere bedragen weten hulpverleners het 
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam goed te vinden of is bijzondere bijstand een logische oplossing.

De techniek achter het teambudget is simpel. Er is wel minimale kennis over hoe de software werkt 
nodig. Ook in 2019 zullen een aantal workshops moeten worden verzorgd voor de deelnemende teams. 
De betalingssoftware biedt meer mogelijkheden dan tot nu toe wordt benut. Met name voor integrale 
wijkteams die met complexe huishoudens te maken hebben, is er nog winst te behalen in het optimaal 
gebruik van mogelijkheden. 
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In 2019 wordt het budget ook ingezet voor het verbond van 100. In de doorontwikkeling Sociaal Domein 
kan het teambudget een belangrijk instrument worden om maatwerk te leveren.
Binnen het verbond van 100 gaan we in 2019 kijken hoe een maatwerkbudget voor hogere bedragen 
dan €500 euro kan worden opgetuigd. Met name het afwegingskader en de verantwoordingseisen die 
daar voor nodig zijn, zullen daar op moeten worden ontwikkeld. 

Op dit moment is er circa 100.000 euro vanuit de begroting van OJZ beschikbaar gesteld. Dit geld is 
door WPI beschikt aan FBNA. Om in de begroting van 2020 te worden opgenomen zullen WPI en OJZ 
onderling afspraken moeten maken hoe deze financiering in de toekomst wordt ingericht. 
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Bijlage 1: Spelregels 

Het Teambudget

Is er een doorbraak mogelijk? 
Kan de doorbraak worden bereikt 
via voorliggende voorzieningen 

of fondsen?

Kan de doobraak niet 
(snel genoeg) worden bereikt met 

aanvraag bij andere fondsen? 

Wordt het bedrag niet ingezet 
om schulden in welke vorm dan 

ook af te lossen? 

Is het benodige bedrag minder 
dan 500,- euro per huishouden?

Dien een aanvraag in voor een 
bijdrage uit het Teambudget!

Stappenplan 
Teambudget

Stappenplan: 

1. Dien een aanvraag in, in de groepsapp of tijdens de 
vergadering. 

2. Bespreek de aanvraag met elkaar en overleg over eventuele 
alternatieven. 

3. Stem over de aanvraag. Om tot een overeenstemming te 
komen dienen er minimaal drie mensen akkoord te zijn.  
Maar in het geval van tegenstanders gelden de meeste 
stemmen!

4. Reageer binnen 24 uur!

Bedenk met elkaar: Van 20% van onze aanvragen mogen 
we achteraf spijt hebben! 

5. Is de aanvraag akkoord? De team assistent stort het 
toegekende bedrag op de pinpas!
a. Een klant kan nooit meer geld opnemen dan het bedrag 

op de pinpas! Ga mee met de klant als dat nodig is, of 
geef de pas mee en zorg dat je hem weer terug krijgt.

b. Let op: Je kan overal pinnen, maar geen contant geld 
opnemen.

c. Betalen via Ideal kan wel! Dus op Marktplaats kopen is 
geen probleem. 

d. Rekening kunnen alleen via Ideal betaald worden, dus 
vraag om een betaal verzoek. Vanuit internetbankieren 
of een Tikkie. 

6. Uitgave gedaan? Maak na afloop een foto van de bon,  
en vul het verantwoordingsformulier in. 

7. Tip! Deel een foto van de bestemming  
van het bedrag met je collega’s  
in de groepsapp! 

Een samenwerking met:
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 
Marita Tolman, tel.: 020 - 4201984

E�€ 500,-
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Het Teambudget

Is er een doorbraak mogelijk? 
Kan de doorbraak worden bereikt 
via voorliggende voorzieningen 

of fondsen?

Kan de doobraak niet 
(snel genoeg) worden bereikt met 

aanvraag bij andere fondsen? 

Wordt het bedrag niet ingezet 
om schulden in welke vorm dan 

ook af te lossen? 

Is het benodige bedrag minder 
dan 1000,- euro per huishouden?

Dien een aanvraag in voor een 
bijdrage uit het Teambudget!

Stappenplan: 

1. Dien een aanvraag in, in de groepsapp of tijdens de 
vergadering. 

2. Bespreek de aanvraag met elkaar en overleg over eventuele 
alternatieven. 

3. Stem over de aanvraag. Om tot een overeenstemming te 
komen dienen er minimaal drie mensen akkoord te zijn. 
Maar in het geval van tegenstanders gelden de meeste 
stemmen!

4. Reageer binnen 24 uur!

Bedenk met elkaar: Van 20% van onze aanvragen mogen 
we achteraf spijt hebben! 

5. Is de aanvraag akkoord? De team assistent stort het 
toegekende bedrag op de pinpas!
a. Een klant kan nooit meer geld opnemen dan het bedrag 

op de pinpas! Ga mee met de klant als dat nodig is, of 
geef de pas mee en zorg dat je hem weer terug krijgt.

b. Let op: Je kan overal pinnen, maar geen contant geld 
opnemen.

c. Betalen via Ideal kan wel! Dus op Marktplaats kopen is 
geen probleem. 

d. Rekening kunnen alleen via Ideal betaald worden, dus 
vraag om een betaal verzoek. Vanuit internetbankieren 
of een Tikkie. 

6. Uitgave gedaan? Maak na afloop een foto van de bon,  
en vul het verantwoordingsformulier in. 

7. Tip! Deel een foto van de bestemming  
van het bedrag met je collega’s  
in de groepsapp! 

Stappenplan 
Teambudget

E�€ 1000,-

Een samenwerking met:
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 
Marita Tolman, tel.: 020 - 4201984
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Inzet teampot (verantwoordingsformulier) 
 

Algemene informatie 

Datum teamoverleg:…………………………………………………………………….. 

Stadsdeel:…………………………………………………………………………………. 

Naam hulpverlener die situatie inbrengt + besteding begeleidt:………………………… 

 

Voor wie en waarom wordt de teampot gebruikt: 

Voor wie is de gift bedoeld: ……………………………………..(naam van huishouden) 

Om welk bedrag gaat het:………………………………………………………………… 

 

Waarvoor is de gift bedoeld:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Welk perspectief biedt de gift: (welke maatschappelijke kosten worden voorkomen) 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Worden er afspraken gemaakt om herhaaldelijke inzet van het teambudget te 

voorkomen? Zo ja, welke:  

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 2: Aanvragen OKT
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Bijlage 2: Aanvragen Samen DOEN



Teambudget

32

E�



Evaluatie 2018 

  33

Aanvragen Activering
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Aanvragen Wijkzorg
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anneke Ensink
A.Ensink@Amsterdam.nl
Tel: 0681477889

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA)
020-4201984
Tolman@FBNA.nl


