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't Loket is in onze gemeente de centrale toegang voor alle hulp en ondersteuning op het gebied van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en (delen van) de Participatiewet. In de 
voorbereidingen op de transities is ervoor gekozen om een lokaal Specialistisch Team (verder te 
noemen: SpT) te positioneren in de toegang dat als 'adviesorgaan' voor de medewerkers van 't Loket. 
Dit vanuit de gedachte dat deze medewerkers te maken zouden krijgen met nieuwe doelgroepen en 
een toenemende complexe problematiek.  
 
Onlangs is de werking van het SpT geëvalueerd. Samen met de medewerkers van 't Loket en de 
deelnemers van het SpT is teruggekeken op de afgelopen 2 jaar en is vastgesteld in welke mate het 
SpT zijn meerwaarde heeft gehad en of het wenselijk is om deze constructie te behouden.  
 
Uit de evaluatie blijkt dat de medewerkers van 't Loket behoefte hebben aan inhoudelijke 
ondersteuning bij complexe problematiek en ondersteuning bij het reflecteren op het eigen 
handelen. Veelal vinden de medewerkers deze ondersteuning binnen het eigen team. Aanvullend 
hierop hebben zij behoefte aan de nabijheid en inbreng van een gedragsdeskundige. Deze zou direct 
gekoppeld moeten zijn aan het 't Loket. Het SpT blijkt aanvullend hierop voor loketmedewerkers niet  
de meerwaarde te hebben die werd beoogd. De inzet in en voor het SpT kost de deelnemende 
organisaties relatief veel tijd. Dat is niet erg als er sprake zou zijn van een duidelijke meerwaarde 
maar dit is niet het geval.  
 
Het SpT zorgt wel voor korte lijnen tussen de professionals die hierin participeren, 't Loket en de 
gemeente. Ondanks dat dit niet de centrale doelstelling was, is dit wel heel waardevol en moeten we 
ervoor zorgen dat deze korte lijnen behouden blijven. We kunnen dit echter ook op een andere 
manier organiseren.  
 
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie is in goed overleg tussen alle betrokkenen besloten om 
te stoppen met het SpT. Wel moet invulling gegeven worden aan de ondersteuningsbehoefte van de  
loketwerkers. Dit doen we door een gedragsdeskundige voor een aantal uren in de week een plek te 
geven in 't Loket. Ook moeten we ervoor zorgen dat de korte lijnen tussen alle betrokken partijen 
behouden blijven.   
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Dit doen we door een aantal keren per jaar een overleg te organiseren voor betrokken partijen 
waarbij we met elkaar kijken naar de relevante ontwikkelingen in de lokale samenleving en bepalen 
hoe we hierin gezamenlijk kunnen optrekken en elkaar kunnen versterken.  
 
De organisaties die aan het lokaal SpT deelnamen, worden per brief geïnformeerd over de 
uitkomsten van de evaluatie en de vervolgstappen. Wij zullen hen in deze brief ook bedanken voor 
de inzet die zijn de afgelopen 2 jaar hebben geleverd.   
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