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Aanleiding start WIJkteam 

    

Om Jeugdhulp, AWBZ en Werken aan werk dichter bij de inwoners te 
organiseren zijn deze taken naar de gemeente verschoven. Dichterbij 
betekent ook eerder kunnen ingrijpen, en dat maakt zorg minder duur. 



Een filmpje ter verduidelijking 

https://www.youtube.com/watch?v=G8_vNonY8tY&feature=player_detailpage 
Dit filmpje van onze collega’s in HollandsKroon geeft duidelijk de eigen kracht 
en de nieuwe manier van handelen weer > laat de regie aan de burger als dit 
mogelijk is. 

https://www.youtube.com/watch?v=G8_vNonY8tY&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=G8_vNonY8tY&feature=player_detailpage
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Nieuwe taken gemeente 2015 

Jeugd 

• toegang jeugdzorg 

• jeugd GGZ 

• jeugd LVB 

• Jeugdbescherming en 
jeugdreclassering, 

• Pleegzorg 

• AWBZ-begeleiding voor 
jeugdigen. 

Volwassenen 

• Begeleiding individueel  

• Begeleiding groep 

• Kortdurend verblijf 

• Beschermd wonen 

• Maatschappelijke opvang 

• Crisisopvang 

 



WIJKTEAM OPMEER 
Voor kleine en grote vragen 

Voor jeugd en volwassenen.  

Brede expertise in het team 



Uitgangspunten WIJkteam  

 
 
 

Samenhang met 
Vrijwilligers 

 
 
 
 
 

Inzet Eigen Kracht 
Meedoen! 

 
 
 
 

Regie bij burger 

 
 
 
 

Inzet Sociale 
Netwerk 

 
 
 
 

1gezin 1plan 

 
 
 
 

Outreachend 
Keukentafel 

gesprek 

! 
Oplossing Burger 

Wat is de vraag 
Kanteling: 

Zelf doen: wat kunt u nog wél zelf 
Samen doen: met ondersteuning van vrijwilligers enz. 

Helpen doen: welke professionele ondersteuning is er dan nog nodig.  



Taken van het WIJkteam 

• De toegang tot de jeugdzorg 

• Bieden van (ambulante) zorg, lokaal, dicht bij de gezinnen 

• Oplossen van vraagstukken in het gezin die van invloed zijn op de 
opvoeding, het bieden van ondersteuning en zorg waarbij ouders de 
regie hebben. 
Centrum voor jeugd en gezin is opgegaan in het wijkteam.  

• Bieden van consultatie aan de professionals (zoals leerkrachten) op de 
vindplekken. 

• Activeren en het versterken van de eigen kracht en netwerk  

• Het erbij halen van zorg, voeren van 1gezin 1plan. 

• Direct inzetten van specialistische zorg (beschikking) voor jeugdzorg, 
begeleiding volwassenen en kortdurend verblijf volwassenen.  

• Beschikken van ‘ oude wmo’ voorzieningen 



WMO- wijkteam 
Individuele voorzieningen 

  Bestaand 

• Gehandicapte 
parkeerkaart 

• Rolstoel 

• Hulp bij het huishouden 

• Woningaanpassing 

• Vervoer 

Nieuw 

• Begeleiding individueel 

• Begeleiding groep 

• Kortdurend verblijf 

 

Centrum gemeente Hoorn 

• Beschermd wonen 

• Maatschappelijke opvang 

• oGGZ en crisisopvang.  



Wat verandert er nog meer? 

Rol van de wijkverpleegkundige  
Verpleging en verzorging is overgegaan naar 
de zorgverzekering.  
Wijkverpleegkundigen zorgt voor indiceren 
van verpleging en verzorging. 
In Opmeer wordt dit door Wilgaerden 
uitgevoerd.  
Heeft u recht op verpleging of verzorging dan 
mag u wel zelf kiezen bij wie u zorg wilt 
afnemen, dat hoeft niet bij Wilgearden. 

Wet langdurige zorg 
De AWBZ bestaat niet meer.  
In plaats daar van bestaat er nu de wet 
langdurige zorg, voor mensen die de hele 
dag intensieve zorg en toezicht nodig 
hebben. 



Geldigheid indicaties 

Blijft (voorlopig) zoals 
het is 

 

 

 

 

 

Overgangsrecht 1 jaar 
(zorg continuïteit)  

Bestaand 
Hulp bij huishouden 

Vervoer, rolstoel 

Nieuw 
Begeleiding, kortdurend 

verblijf, jeugdzorg 
 



Werkwijze WIJkteam 

• Contact: telefonisch, via internet 

• Keukentafelgesprek wat kunt u wél zelf en waar is ondersteuning 

nodig > gespreksverslag 

• Beschikking = schriftelijke toestemming   
          voor alle hulp die het wijkteam inkoopt 

• Actie: inzetten zorg   

 

Wat te doen als de indicatie afloopt?  
Gemeente heeft niet alle einddata doorgekregen,  
dus trek zelf tijdig aan de bel. 



Bereikbaarheid WIJkteam 

 

• Telefonisch spreekuur: 

 dagelijks 9.00 - 10.00 uur  

 tel: 0226 - 363 333 (keuze 2) 

• Inloopspreekuur dinsdag 11.00 - 12.00 uur 

• Internet: www.wijkteamopmeer.nl  

• Twitter: @wijkteamopmeer 

http://www.wijkteamopmeer.nl/


De wijkagenten 
Met uw hulp en meldingen, kunnen wij beter zorgen voor uw veiligheid. 

https://twitter.com/pol_gerjankd 
 
Via www.politie.nl > postcode 

https://twitter.com/POL_HStaal 
 
Via www.politie.nl > postcode 

https://twitter.com/pol_gerjankd
https://twitter.com/pol_gerjankd
http://www.politie.nl/
https://twitter.com/POL_HStaal
https://twitter.com/POL_HStaal
http://www.politie.nl/


Bereikbaarheid Wijkagent 
 

• Telefonisch: 0900 – 8844 

• Bij noodsituaties / paniek: 112 

• Digitaal: www.politie.nl  

• Aangiftes voor kleine zaken (verzekeringswerk): 

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen  

• Aangiftes live: in Hoorn of gemeentehuis Wognum 
hiervoor een afspraak maken via 0900 – 8844 of via de website. 

• Meer over Opmeer en de wijkagenten: 
www.politie.nl > zoek op 1716VS / uw postcode 

http://www.politie.nl/
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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