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De gemeente heeft regie overde ontwikkel-en 
veranderopgaven inde 3 domeinen.

Start van 2 wijkteams 0 – 100 per 1/1/’15
Wijk Rhoon en wijk Poortugaal

In elk team 14 professionals.
Jeugd en Opvoedhulp, Schoolspecialist, Jeugd GGZ, 
Jeugd met een beperking, Algemeen Maatschappelijk 
Werk, Cliëntondersteuning, Verpleging, 
Welzijn/Ouderenadviseur, Leerplicht en de 
klantmanagers WMO en Werk en Inkomen.

Even terugkijken

en

kennis

maken



In elk team 14professionals(5,14 fte). Zijn bij hun 
moederorganisatie in dienst en zijn afgevaardigd 
naar de wijkteams.

• Jeugd en Opvoedhulp -> SWA en FlexusJeugdplein 
 (FJP)

• Schoolspecialist -> FJP

• Jeugd GGZ -> Lucertis, PKJP en Yulius

• Jeugd met een beperking -> ASVZ

• AMW -> Vivenz

• Cliëntondersteuning -> MEE

• Verpleging -> Aafje

• Welzijn/Ouderenadviseur -> SWA

• Leerplicht en de klantmanagers WMO en Werk en 
Inkomen -> BAR-organisatie

Wie zitten er in de 
wijkteams?

Welke organisaties zitten er 
achter?



Voor alle bewoners vanAlbrandswaard van nultot honderd 

jaar, die ondersteuning nodig hebben bij vraagstukkenop 

verschillende leefgebieden.Het gaat om meervoudige en 

complexe vragen.Laagdrempelig en georganiseerd vanuit 

het vrijwillig kader.

Deze ondersteuning is altijd gericht op:

• het versterken van de zelfredzaamheid

• het herstel van de eigenregie, en

• deeigen participatievande cliënt.

Voor wie zijn de wijkteams?



Met de wijkteams willen we bereiken dat:

• Eigenkrachtvan de burger versterkt wordt;

• We vanzorg naarwelzijnopschuiven. Meer inzet 
van vrijwilligers om cliënten / gezinnen op de rit 
te houden.

• Eenopstapelingvan problemen en escalatie 
vandie problemenwordt voorkomen, en

• Bewoners minder afhankelijkzijn/worden van 
deoverheid.

Onze werkwijze gaat uit van het principe:één 
huishouden, éénregisseur, één plan.

De doelen van de wijkteams



CoördinatorWelzijn en Zorg stuurt de wijkteams aan.

Zij heeft de opdracht deteams door te 
ontwikkelennaar een zelfstandig team binnen het 
netwerk vanwelzijn en zorg inde gemeente.

Aantal casustot nu toe :192

Ruim 80% jeugd, vnl. opvoedvragen, aanvragen 
dyslexie en ondersteuning van kinderen in diverse 
gezinssituaties.

Alle problematieken komen in Albrandswaard voor.

Aansturing wijkteams

en enkele getallen



• Via KCC of VraagwijzerAlbrandswaard.
Vraagwijzer lost enkelvoudige problemen op.

• Secretariaat-> wijkteam

• Aanmeldformulier(digitaal)
Juiste informatievd vraag enN.A.W. gegevens én 
toestemming van de cliënt -> bespreking in 
wijkteam

• Contact vindt plaats en in overleg en afstemming 
met de cliënt wordtde vraagbesproken enverdere 
stappen gezet.

Dit alles vanuit de visiedat de cliënt te allen 
tijde de regie houdt over haar / zijn 

hulpvraag.

Bereikbaarheid

van de wijkteams



• GOSA 0-23 : aanpak / voorkomen van ernstig 
probleemgedrag bij jongeren. Politie / justitie 
betrokken. Mogelijkheid tot drang en dwang in 
gezinnen/ jongeren.

• LZN 18+ : Meervoudige, complexe problematiek, 
zorgmijders. Mogelijkheid tot drang endwang. 
Politie / huisartsen/ Delta / woningbouw e.a.

• Aparte inzet via FJP bij HG in gezinssituaties. HG 
23+ -> LZN

• Afschalen naar wijkteam via coördinator en altijd 
met instemming van cliënt.

Samenwerkings-partners wijkteam



Simulatie casus Jan timmer
• In 2 groepen uiteen

• Casus bespreking zoals in het wijkteam

• Meerdere problemen in dit gezin; wie pakt wat 
op? Wie is de beste casusregisseur?

• Reflectie :
- Werkwijzevan het wijkteam
- Aanpak van de casus
- Deregulering/ transformatie
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