
Informatie Buurtteams Nijmegen 
Gevolgen voor zorgaanbieders en regiogemeenten 

   

 

Inleiding 

In de gemeente Nijmegen wordt de zorg en ondersteuning voor inwoners anders geregeld. Sinds 

1 juli 2021 zijn de Buurtteams Jeugd en Gezin actief en vanaf 1 januari 2022 volgen de Buurtteams 

Volwassenen. Deze Buurtteams vervangen de Sociale Wijkteams en gaan daarnaast onder andere 

ook zelf ambulante begeleiding bieden. Maar wat betekent dit voor zorgaanbieders en de overige 

gemeenten in het Rijk van Nijmegen? In deze folder vindt u meer informatie.  

 

Wat is een Buurtteam? 

Een Buurtteam werkt vanuit een eigen locatie in de buurt, meestal in het wijkcentrum. Het 

Buurtteam is er voor iedereen die problemen heeft waar diegene zelf niet uitkomt. De 

medewerker van het buurtteam denkt mee, biedt concrete hulp en zoekt samen met de 

betrokkene naar een passende oplossing. 

 

Wat doen de Nijmeegse Buurtteams? 

De Buurtteams in Nijmegen gaan zelf ambulante begeleiding, ondersteuning en jeugd- en 

opvoedhulp bieden op basis van de Wmo en de Jeugdwet. Daarnaast kunnen de Buurtteams 

verwijzen naar (een indicatie afgeven voor) een gecontracteerde zorgaanbieder.  

 

Welk deel van de begeleiding pakken de Buurtteams zelf op? 

Het streven is dat de Buurtteams uiteindelijk 80% van de Nijmeegse hulpvragen op het gebied 

van begeleiding (Wmo en Jeugd) zelf oppakken. Daarbij gaat het naar verwachting om circa 60% 

van het Nijmeegse budget. Het betreft een ‘geleidelijk groeimodel’: in drie jaar wordt naar de 

genoemde percentages gewerkt. De termijn van drie jaar is gebaseerd op aannames: in de 

praktijk kan het dus sneller of langzamer gaan. 

 

Welke begeleiding leveren de Buurtteams zelf en welke niet? 

De vraag welke vormen van begeleiding de Buurtteams zelf verzorgen en voor welke ze verwijzen 

naar zorgaanbieders, is nu nog niet eenduidig te beantwoorden. Wel is duidelijk dat de 

buurtteams zowel reguliere als specialistische begeleiding oppakken. Vanuit de proeftuinen met 

de Brede Basisteams is het de verwachting dat de combinatie van intensiteit, complexiteit en 

duur van invloed zal zijn op de vraag of het Buurtteam de begeleiding in een casus zelf oppakt of 

doorverwijst naar een zorgaanbieder. Het gaat echter altijd om maatwerk. 

 

Wat betekent dit voor de Nijmeegse cliënten? 

De Nijmeegse cliënten behouden hun huidige indicatie en begeleiding tot de einddatum van de 

beschikking. Bij een eventuele herindicatie wordt de situatie opnieuw beoordeeld en krijgen de 

cliënten mogelijk begeleiding vanuit het Buurtteam. Daarvoor is dan geen indicatie meer nodig. 

 

Wat betekent dit voor de afspraken met de regionaal gecontracteerde zorgaanbieders? 

Door de komst van de Buurtteams krijgen de regionaal gecontracteerde zorgaanbieders minder 

verwijzingen voor begeleiding vanuit Nijmegen: de Buurtteams pakken immers een deel zelf op. 

Door het eerdergenoemde groeimodel en doordat de huidige indicaties doorlopen, zal de 

verschuiving geleidelijk gaan. Omdat er daarnaast sprake blijft van verwijzingen naar 

  



 

zorgaanbieders en er geen volumeafspraken in de huidige regionale contracten voor de 

ambulante Wmo en Jeugdhulp zijn opgenomen, blijven deze contracten ongewijzigd in stand.  

  

Gaan de andere gemeenten in het Rijk van Nijmegen ook met Buurtteams werken? 

De contracten voor de ambulante Wmo en Jeugdhulp gelden, naast Nijmegen, ook voor de 

gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar. Deze gemeenten 

gaan (vooralsnog) niet met Buurtteams werken en zullen de begeleiding vanuit de Wmo en 

Jeugdwet dus op dezelfde wijze blijven organiseren als nu het geval is.  

  

Zijn de regionaal gecontracteerde zorgaanbieders verplicht om zorg te blijven leveren? 

Omdat de huidige contracten doorlopen verandert er contractueel niks. Dat betekent dat de 

gecontracteerde zorgaanbieders, na verwijzing, zorg moeten blijven leveren conform de huidige 

afspraken. Dit geldt zowel voor de gemeente Nijmegen als voor de gemeenten Berg en Dal, 

Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar.  

 

Tot wanneer lopen de huidige contracten met de zorgaanbieders? 

De huidige regionale contracten voor de ambulante Wmo en Jeugdhulp (waaronder begeleiding 

valt) lopen tot 1 januari 2023. De gemeenten in het Rijk van Nijmegen hebben de optie om de 

contracten met twee jaar te verlengen (2023 en 2024), het betreft de laatste 

verlengingsmogelijkheid.  

 

Worden de huidige contracten verlengd per 2023? 

Op 1 juli 2021 hebben de gemeenten (ambtelijk) besloten om gedeeltelijk gebruik te maken van 

de verlengingsmogelijkheid voor de jaren 2023 en 2024, waarbij geldt dat ten aanzien van enkele 

onderdelen in 2022 nader zal worden bepaald of deze eveneens verlengd worden of dat deze 

onderdelen opnieuw worden ingekocht. Het gaat daarbij om dagbesteding en dagbehandeling 

Jeugd en om dagbesteding Wmo. Dat laatste houdt mede verband met de pilot indicatievrije 

dagbesteding Wmo in Nijmegen en Berg en Dal. Zodra hier duidelijkheid over is, zal aan de 

colleges van de betreffende gemeenten worden gevraagd om het (ambtelijke) besluit tot 

verlenging te bekrachtigen. Onder voorbehoud van deze bekrachtiging, geldt dus dat de huidige 

regionale contracten voor ambulante begeleiding Wmo en Jeugd (grotendeels) zullen worden 

verlengd tot 1 januari 2025.  

 

Meer informatie 

Voor vragen of meer informatie over de Nijmeegse Buurtteams kunt u mailen naar 

nieuweeerstelijn@nijmegen.nl.  

 

Voor de Buurtteams Jeugd en Gezin kunt u tevens kijken op www.buurtteamsjeugdengezin.nl. De 

website voor de Buurtteams Volwassenen is nog in ontwikkeling en zal uiterlijk 1 januari 2022 

actief zijn.  
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