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HET WIJKTEAM  
IS ER VOOR U!
In deze folder vertellen wij u wat u van ons 

kunt verwachten wanneer u een afspraak 

gemaakt heeft met het wijkteam. En ook: 

hoe u zich zo goed mogelijk op deze 

afspraak kunt voorbereiden.



I
edereen wil graag grip houden op het 

eigen leven. Maar wat als dat door 

omstandigheden even niet meer lukt? 

En u (tijdelijk) wel extra zorg en onder

steuning kunt gebruiken? Dan kunt u 

terecht bij het wijkteam van Incluzio 

Hollands Kroon. 

Bij ons wijkteam werken professionele 

hulpverleners met veel ervaring in de zorg 

en welzijn binnen de Jeugdwet en Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Onze hulpverleners bieden zorg en 

ondersteuning aan iedereen die dat nodig 

heeft. Van jong tot oud. Heeft u 

bijvoorbeeld een vraag over de opvoeding 

van uw kind? Zoekt u begeleiding bij het 

zelfstandig wonen?  

Of heeft u psychische zorg nodig?  

Samen met u onderzoeken we welke 

mogelijkheden er zijn. Onze aanpak is 

integraal. Dit betekent dat we naar alle 

aspecten die belangrijk zijn in uw leven 

kijken. Hierbij werken we nauw samen 

met het wijkteam van de gemeente voor 

wat betreft de hulpvragen op het gebied 

van inkomen, participatie (werk en 

dagbesteding) en schulden. We bieden 

hulp op maat en schakelen als dit nodig is 

gespecialiseerde hulp in. Het gaat erom 

dat u zelf weer verder kunt. 

WIE ZIJN WIJ?

Janet is sociaal ondernemer.  

Zij geeft leiding aan de mede

werkers van Incluzio Hollands 

Kroon. Janet heeft eind

verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van onze opdracht en 

heeft jarenlange ervaring met het 

verbinden van mensen en  

het samenwerken met partners  

aan hetzelfde doel: “Dat vind ik  

het leukste, dat wil ik doen.”

HET EERSTE GESPREK. WAAR GAAN WE 
HET ALLEMAAL OVER HEBBEN?

N
adat u uw ondersteuningsvraag 

heeft besproken met een mede

werker van onze bureaudienst 

neemt een wijkteammedewerker contact 

met u op voor het maken van een eerste 

afspraak. Deze eerste afspraak vindt 

meestal binnen twee weken plaats. 

Samen met u onderzoeken we wat u nodig 

heeft. Dat doen we heel zorgvuldig. We 

hebben daar een gesprek met u over bij u 

thuis. Het onderzoek duurt meestal een uur 

en is behoorlijk uitgebreid. Zo vraagt onze 

sociaal werker bijvoorbeeld naar persoon

lijke omstandigheden, familierelaties en 

geldzaken. Dit doen we om de situatie zo 

goed mogelijk in kaart te brengen. Ook 

vragen we naar uw identificatiebewijs. Dit 

doen wij zodat we zeker weten met de 

juiste persoon in gesprek te zijn.

Het onderzoek kan leiden tot een oplos

sing die heel dichtbij is. In veel gevallen 

kunnen familie, vrienden, kennissen en 

buren de ondersteuning bieden die nodig 

is. Maar ook kunt u worden verwezen naar 

bijeenkomsten in Hollands Kroon of 

groepen van Incluzio waar iedereen 

welkom is. Soms kunt u ook zelf iets kopen 

of lenen waarmee het leven weer iets 

gemakkelijker wordt. Samen met u 

brengen we in kaart of dit een oplossing is 

die ingezet kan worden. En soms is er 

specialistische zorg nodig van een arts of 

kan een van onze wijkteammedewerkers u 

kortdurend individueel begeleiden. Lukt het 

niet om op voorgaande manieren uw 

probleem op te lossen of deze te vermin

deren? Dan kijken we of ondersteuning 

vanuit de Wmo of Jeugdwet nodig is. In 

het volgende hoofdstuk leggen wij u uit 

hoe dit proces verloopt.

Wat zegt de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de 
Jeugdwet?

Bij een hulpvraag is de gemeente 

verplicht om zorgvuldig onderzoek 

te doen. Volgens de Wet mogen we 

alleen een maatwerkvoorziening 

toekennen als er niets anders 

mogelijk is. Eigenlijk staat er in de 

Wet: ‘geen toekenning tenzij het 

echt niet anders kan’. De bedoeling 

van de Wmo en de Jeugdwet is 

namelijk dat mensen zoveel 

mogelijk zelf doen. En elkaar zo 

veel mogelijk helpen. 

Klantondersteuning:
Twee weten meer dan één
In het eerste gesprek wordt veel informatie 

uitgewisseld. Wij adviseren u om een voor u 

vertrouwd persoon bij dit gesprek te vragen, 

bijvoorbeeld een familielid of vriend(in). 

Twee horen immers meer dan één. U kunt 

ook een onafhankelijke klantondersteuner 

bij het gesprek vragen die u helpt met de 

juiste informatie over zorg, welzijn, wijk

teams, uw aanvraag en de voorbereiding  

op het eerste gesprek. Voor onafhankelijke 

klantondersteuners in Hollands Kroon  

kijkt u op www.hollandskroon.nl/inwoners/

wmozorgenjeugd/clientondersteuning

wijkteams

De inzet hiervan is gratis.
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Onderzoeksverslag

Na het eerste gesprek sturen wij u binnen 

zes weken na aanmelding een verslag van 

het gesprek: het onderzoeksverslag. In dit 

verslag staan de belangrijkste 

onderwerpen die we besproken hebben 

en een weergave van het onderzoek dat 

wij hebben gedaan naar aanleiding van 

uw hulpvraag. Ook staat in dit verslag hoe 

we samen uw ondersteuningsvraag gaan 

oppakken. Dit verslag sturen we ter 

controle naar u toe om te bekijken of we 

uw vraag goed in kaart hebben gebracht. 

Indien u akkoord bent, vragen wij u het 

verslag te retourneren met uw 

handtekening en datum van 

ondertekening.

Nadat wij het gespreksverslag met uw 

handtekening hebben ontvangen, 

beslissen wij of:

•  U in aanmerking komt voor deze 

voorziening. 

•  Deze in zorg in natura of in 

persoonsgebonden budget wordt 

geleverd.

•  Welke concrete doelen er met  

de inzet van de ondersteuning  

bereikt moeten worden.

•  Door welke leverancier of 

zorgaanbieder deze geleverd  

kan worden. 

Binnen twee weken na ontvangst van uw 

schriftelijke aanvraag ontvangt u een 

beschikking, waarin het besluit staat over 

welke ondersteuning u gaat ontvangen en 

van welke gecontracteerde 

zorgaanbieder. Dit besluit wordt door het 

wijkteam genomen, namens het college 

van burgemeester en wethouders van 

Hollands Kroon.

3. U heeft de optie om zelf 
ondersteuning in te kopen via een 
persoonsgebonden budget (PGB). 
Een PGB is een geldbedrag in de vorm 

van een budget. Met dit budget regelt u 

zelf uw zorg en ondersteuning. Gaat uw 

voorkeur uit naar een PGB? Geef dan 

tijdens het eerste gesprek met het 

wijkteam aan dat u een PGB wenst. De 

wijkteammedewerker neemt dan tijdens 

het gesprek met u de voorwaarden door. 

S 
amen met onze partners bieden wij 

verschillende vormen van onder

steuning aan u. De volgende opties 

zijn mogelijk:

1. U krijgt ondersteuning van ons
Tijdens de eerste afspraak maakt u met de 

wijkteammedewerker afspraken over de 

start en invulling van de ondersteuning. U 

betaalt geen eigen bijdrage voor de 

ondersteuning die wij geven. 

Ondersteuningsplan

Binnen 8 weken na het eerste gesprek 

stelt de wijkteammedewerker met u een 

ondersteuningsplan op. Samen gaan we 

kijken wat u wilt bereiken en wat daarvoor 

nodig is. We stellen doelen en acties op. 

Na verloop van tijd gaan we deze doelen 

evalueren en bekijken we samen of de 

geboden ondersteuning nog passend is.

2. U krijgt ondersteuning vanuit een 
andere gecontracteerde zorgaanbieder
Als u ondersteuning wilt of nodig heeft 

vanuit een zorgaanbieder anders dan het 

wijkteam dan komt een van onze 

wijkteammedewerkers bij u langs voor 

een eerste gesprek. Dit noemen wij het 

keukentafelgesprek. Tijdens deze

afspraak gaan wij met u in gesprek over 

uw vraag en over de mogelijkheden die er 

zijn om u te ondersteunen. Wij kijken naar 

uw eigen netwerk en de mogelijkheden 

bij de wijkteams en de zorgaanbieders.

Onze medewerkers Daphni, Sabina, 

Lenny, Maaike en Petra zijn onderdeel 

van Team Toegang en voeren met  

u de keukentafelgesprekken.  

Hun ervaringen en expertises  

zijn uiteenlopend: van het geven  

van trainingen voor kinderen en 

volwassenen tot het bieden van 

opvoedondersteuning en van 

schoolmaatschappelijk werk  

tot ondersteuning bij 

verslavingsproblematiek. 

WIJ BIEDEN U DE VOLGENDE VORMEN 
VAN ONDERSTEUNING
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HOE IS UW PRIVACY GEWAARBORGD?

W
ij doen er alles aan om 

passende ondersteuning en 

dienst verlening te bieden.  

Uw privacy is hier een belangrijk 

onderdeel van. Elke situatie is weer 

anders en niet iedereen heeft dezelfde 

ondersteuning nodig. Dit vraagt om de 

juiste afstemming met u, maar ook met 

eventuele andere partijen. Bijvoorbeeld 

met een huisarts, een andere zorg

aanbieder of met school. Wij werken 

nauw samen met deze partijen. Om de 

juiste zorg te leveren, kan het nodig zijn 

dat wij gegevens opvragen of delen met 

die andere partijen. Gegevens over 

bijvoorbeeld uw gezondheid. Dit doen 

wij niet zomaar. Wij delen alleen uw 

gegevens als u daarvan op de hoogte 

bent. En als het uitwisselen van gegevens 

noodzakelijk is, streven wij naar een 

gezamenlijk gesprek met u, ons en de 

derde partij. Hierdoor heeft u zelf de 

regie in handen en praten we mét elkaar 

en niet óver elkaar. Tevens lichten wij bij 

elk gesprek met u toe welke gegevens 

wij waarom nodig hebben.  

Om zo goed mogelijk om te gaan met  

uw privacy werken wij volgens een  

aantal principes. 

• Onze wijkteams gaan respectvol  

met de persoonlijke levenssfeer van  

u om. Het principe van eigen  

kracht is hier van toepassing. 

• Gegevens worden alleen vastgelegd  

en uitgewisseld voor zover  

noodzakelijk voor passende 

dienstverlening. 

• U heeft zelf regie over  

uw eigen dossier.

• Veiligheid van onze klant en/of  

zijn omgeving vormen altijd de 

ondergrens.

• Onze wijkteams zijn open en  

transparant over het verwerken van 

persoonlijke gegevens richting onze 

klanten.

Wilt u meer lezen over hoe wij uw  

privacy waarborgen? Lees dan onze 

volledige ‘Privacy charter’ op  

www.hollandskroon.nl/privacy_incluzio

Daisy bekijkt een probleem van meerdere 

kanten. Wat speelt er bij een kind, wat is de 

rol van ouders/verzorgers hierin, maar ook 

welke omgevingsfactoren kunnen een rol 

spelen? Daisy heeft niet alleen kennis van 

verschillende diagnoses zoals autisme, een 

licht verstandelijke beperking, hechting en 

AD(H)D maar ook kennis van 

hoogbegaafdheid. Als persoon is Daisy 

toegankelijk, ze zorgt voor vertrouwen en is 

transparant. Hierdoor weten ouders, 

verzorgers en leerkrachten die ergens 

tegenaan lopen haar telkens meer te vinden.
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Kom gerust eens langs
Ons wijkteam heeft verschillende 

inloopspreekuren om uw vragen te 

beantwoorden of gewoon om een  

keer kennis te maken. Kijk op  

www.hollandskroon.nl/inwoners/wmo

zorgenjeugd/inloopspreekuren

wijkteam

TIP
Heeft u behoefte aan een praatje,  

kopje koffie of gewoon zin in  

een leuke ochtend of middag  

met anderen? Kom langs bij de  

Doet en Ontmoet. Kijk op  

www.wonenpluswelzijn.nl en kies 

vervolgens Hollands Kroon, ontmoeten in 

buurt en dorp, doet en ontmoet

Contact 
Heeft u een vraag voor ons wijkteam?  

Dan kunt u die digitaal stellen via het 

webformulier op www.hollandskroon.nl/

info/contact of u kunt op werkdagen van 

8:00 uur tot 17:00 uur bellen naar ons 

klantencontactcentrum op 088 321 50 00.

W
ilt u meer informatie hebben 

over de gemeente of Incluzio 

Hollands Kroon? Of wilt u  

weten wat er allemaal in de gemeente is?  

Neem dan een kijkje op de volgende 

websites:

www.hollandskroon.nl 
Op de website van de gemeente  

Hollands Kroon leest u alles over  

zorg, welzijn en het wijkteam. 

www.hollandskroon.nl/inwoners/wmo

zorgenjeugd/organisaties

basisvoorzieningenzorg

Hier vindt men alle vrij toegankelijke 

basisvoorzieningen in de gemeente 

Hollands Kroon. 

www.noordkopvoorelkaar.nl
Op deze site komt vraag en aanbod  

over zorg en ondersteuning samen. 

Professionals en vrijwilligers kunnen zich 

aanbieden en inwoners kunnen er met 

hun ondersteuningsvragen terecht. Op 

deze website heeft u de mogelijkheid om 

zelf op zoek te gaan naar een vrijwilliger 

of een professional.

www.deacademievoorjou.nl
De Academie voor jou is een academie  

die ruimte biedt voor ontwikkeling van 

inwoners van de gemeente Hollands 

Kroon. Op deze academie vindt u een 

breed aanbod van (veelal gratis) trainingen 

die u en uw kind kunnen helpen bij een 

hulpvraag die deze veranderende 

samenleving met zich meebrengt.  

U kunt denken aan het versterken van de 

zelfredzaamheid, weerbaarheidstrainingen 

voor jong en oud en andere wisselende 

thema’s.

Nicole heeft kennis en ervaring in het 

werken met kinderen en jongeren. 

Samen met de ouders en anderen die 

bij het kind of de jongere betrokken 

zijn, gaat ze op ontdekkingstocht wat er 

nodig is. Ze stimuleert de ouders om 

hierin de regie te pakken. Nicole geeft 

hierbij tips en adviezen, regelt de juiste 

hulp en ziet toe op het behalen van de 

vooraf gestelde doelen. Nicole is op de 

achtergrond aanwezig, laagdrempelig 

en open in contact. Ze past zich aan het 

gezin aan, waarbij transparantie en 

eerlijkheid voor haar heel belangrijk 

zijn. Ook voor onderwijsvraagstukken, 

rouwverwerking en begeleiding kunt u 

bij Nicole terecht.

WAAR VINDT U MEER INFORMATIE?

Volg ons ook  
op onze 
socials!
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HEEFT U EEN KLACHT  
OF  COMPLIMENT?

W
ij doen elke dag ons best om  

u zo goed mogelijk te onder

steunen. Het is voor ons 

belangrijk om onze organisatie elke  

keer weer te verbeteren. Dat kunnen  

wij natuurlijk niet zonder uw hulp!

Complimenten
Wij ontvangen natuurlijk 

ook graag een compliment 

als u vindt dat wij het goed 

doen. Ook van positieve 

berichten leren wij. Stuur 

uw compliment naar: 

complimentenhollandskroon@incluzio.nl  

Klachten
Het kan gebeuren dat er 

iets in onze organisatie of 

rond uw ondersteuning niet 

goed gaat. Het kan zijn dat 

u vindt dat u niet gelijk

waardig en respectvol 

behandeld wordt. Of dat u niet tevreden 

bent over de ondersteuning die wordt 

aangeboden. 

U kunt dan een klacht indienen bij de 

klachtenfunctionaris van ons 

hoofdkantoor. Deze klachtenfunctionaris 

gaat samen met u in gesprek om uw 

vertrouwen in ons te herstellen.  

U kunt uw klacht sturen naar 

klachtenhollandskroon@incluzio.nl

Liever uw klacht bespreken met een 
onafhankelijke klachtenfunctionaris? 
Dat kan! U heeft de mogelijkheid om 

kosteloos uw klacht voor te leggen aan 

een extern onafhankelijke klachten

functionaris. Dat kan bij Quasir. Dit is  

een organisatie die gespecialiseerd is  

op het gebied van klachten over zorg  

en welzijn, zowel voor jongeren als voor 

volwassenen. Zij doen er alles aan om  

de klacht helder te krijgen met alle 

betrokkenen door middel van hoor en 

wederhoor. Quasir kunt u bereiken via het 

telefoon nummer 0648445538 of via het 

Emailadres: bemiddeling@quasir.nl

Bezwaren 
Heeft u een beschikking ontvangen  

en bent u het niet eens met dit besluit?  

Dan kunt u tegen het besluit en de inhoud 

van de beschikking bezwaar maken.  

U dient dan een bezwaarschrift in te 

dienen binnen 6 weken.

Op www.hollandskroon.nl/bezwaar

maken vindt u meer informatie over  

het indienen van bezwaren. Tevens vindt 

u hier het bezwaar schriftformulier.  

U wordt online door de stappen geleid 

om uw bezwaar op de juiste manier in  

te dienen. Wilt u ondersteuning bij  

het indienen van een bezwaar? Dan  

kunt u ook hier gebruik maken van de  

onafhankelijke klantondersteuners.

Op www.hollandskroon.nl/tip_voor_

incluzio vindt u onze volledige regeling bij 

klachten en complimenten.

In Noord zijn Ellen (rechts) en Nienke 

verantwoordelijk voor de Wmo aanvragen. 

Nienke is naast wijkteammedewerker ook 

schoolmaatschappelijk werker en geniet 

van het werken met kinderen, vooral als ze 

samen met ouders en leerkrachten de 

kinderen vooruit kan helpen. Of ze net dat 

zetje in de rug kan geven waardoor iets nu 

wél lukt! 

Wijkteammedewerker Ellen geeft o.a. 

begeleiding aan volwassenen met een licht 

verstandelijke beperking of psychische 

klachten. Als sociaal makelaar houdt Ellen 

zich bezig met Link Inn, sport, woningbouw, 

eHealth, Doet & Ontmoet en algemene 

welzijnsactiviteiten. 
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Bezoekadres:
Incluzio Hollands Kroon
Westrak 208
1771 SV Wieringerwerf

Postadres:
Incluzio Hollands Kroon
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna


