
 
Samenvatting 1 oktober bijeenkomst in Igesz 
Hierbij de vragen en waar mogelijk ook de antwoorden. (antwoorden zijn cursief gedrukt) 

1) Uitvoering 

Wie zit er bij het keukentafelgesprek? 

Het keukentafelgesprek wordt gehouden met iemand van het wijkteam plus mogelijke andere 

hulpverleners plus evt. een familielid of vertrouwenspersoon 

 

Er is zorg of de juiste persoon op de regiestoel zit.  

Als er vijf hulpverleners in een gezin zijn, wie heeft dan de regie? 

Er heeft er één de regie, dat bepaalt de cliënt. Het kan ook de buurvrouw zijn. Maar het wijkteam blijft 

integraal verantwoordelijk. 

 

Sociaal Domein 2015.  

Wie zitten er in het wijkteam?  Wie coördineert en indiceert? 

Dat zullen specialisten zijn uit verschillende disciplines (b.v.  jeugdzorg, ouderenzorg, 

schuldhulpverlening, werk en inkomen). Het is de bedoeling dat dat generalisten worden. Het zullen in 

ieder geval mensen zijn die bekend zijn met de wijk. 

Wijkteam voert taken uit en verwijst door. 

Het wijkteam heeft geen vaste plek. Het werkt  met click, call, face . Het gaat naar mensen toe. 

Is dat wel laagdrempelig gezien alle stappen die je moet doorlopen? Website – bellen – gesprek? 

Geprobeerd wordt zoveel mogelijk informatie te verschaffen via de website. Mocht iemand daartoe niet 

in staat zijn kan er gebeld worden. Ook hier wordt geprobeerd zoveel mogelijk informatie te 

verschaffen. Lukt dat ook niet komt het wijkteam naar de mensen toe. Wil men dat niet thuis kan het 

gesprek ook op een andere plaats, dichtbij, gevoerd worden.  

 

Hoe gaat dat met zorgmijders? 

De ondersteuning blijft, maar de weg ernaar toe wordt anders. De huisarts, wijkverpleegkundige en 

informele zorg (b.v. dorpsondersteuners en vrijwillige ouderenadviseurs hebben een belangrijke 

signalerende taak. 

 

Komt er ook opvoedingsondersteuning in het wijkteam?  

Het centrum voor Jeugd en Gezin worden opgeheven. Dit was een netwerkorganisatie. Deze taak 

wordt door de wijkteams overgenomen.  

 

Waarom zit dan de wijkverpleegkundige niet in het wijkteam, ook al valt ze niet onder de 

gemeente? 

De wijkverpleegkundige is voor de medische hulp en wordt betaald door de zorgverzekeraar. Het 

wijkteam werkt nauw samen met de wijkverpleegkundige en huisarts 

 

Men maakt zich zorgen over de cliënt met een licht verstandelijke beperking. Die heeft 

met drie transities te maken. Houdt men dezelfde hulpverlener en dezelfde voorziening? 

Dit is een vraag die op dit moeilijk te beantwoorden is. Nu is het over het algemeen ook zo dat deze 

persoon met meerdere hulpverleners te maken heeft. Dit hangt b.v. van het inkomen af, van de 

dagbesteding, schuldhulpverlening etc. In het wijkteam is wel een eerste (bekend) aanspreekpunt voor 

betrokkene.   

 

2) Communicatie 

De taal die gebruikt wordt is voor de gewone burger niet te begrijpen. (zie click, call etc.) Dus de 

informatie op de gemeentelijke site en tijdens de voorlichting moet in gewone taal met 

voorbeelden. 



 
16 Oktober gaat de landelijke campagne van start over de voorlichting over de “zorg” in 2015. 

Kort daarna gevolgd door de lokale campagne. 

 

Dat gaat o.a. door gebruik te maken van o.a. de dorpsraden maatschappelijke organisaties.  

Er is nu nog weinig communicatie. 

De lokale campagne zal in begrijpelijke taal plaatsvinden. Daar zal niet meer over zorg worden 

gesproken maar over de helpende hand bieden. 

 

3) Belasting 

Wordt er niet te veel zorg bij buren neergelegd? Ook als je geen mantelzorger bent? 

Er wordt geen zorg bij de buren gelegd. Getracht wordt een cultuuromslag te bereiken. We moeten wat 

meer naar elkaar omzien en elkaar helpen als dat kan. De gemeente moet er voor zorgen dat dit wordt 

gestimuleerd. Als het nodig is moet (professionele) zorg worden geboden en dat gebeurt ook.   

Hoe evalueren de wijkteams, monitoren ze en bewaken ze dat mantelzorgers of goedwillende buren 

niet te zwaar belast worden? 

De wijkteams zullen kritisch worden beschouwd. Dat gebeurt o.a. door klanttevredenheidsonderzoeken. 

Ook klachten en bezwaren zullen input zijn voor een kritische beschouwing. Het zal allemaal niet direct 

perfect verlopen. Respijtzorg voor mantelzorgers zal georganiseerd worden. In eerste instantie is de 

mantelzorger hiervoor wel zelf verantwoordelijk.  

 

4) Hoe zit het met de privacy? 

Er is toestemming van de cliënt voor nodig om het dossier in te zien en om de informatie uit te wisselen. 

Mocht die toestemming er niet zijn zal de hulpverlening lastiger kunnen zijn. Daarmee moet op een 

passende wijze worden omgegaan. De gemeente moet de Wet op de privacy toe te passen. 

 

 

5) Algemeen 

Stichting buurtzorg en de wijkverpleegkundige vallen niet onder de gemeente.  

Dus persoonlijke medische zorg en langdurige medische zorg blijven gefinancierd worden uit de AWBZ. 

 

Wij blijven u op de hoogte houden. 

 


