
   

Werkwijze en uitgangspunten lokale teams Enkhuizen 
 

Naam gemeente Enkhuizen 

Toegangsproces 
De toegang naar de beschikte (ingekochte) 
zorg loopt via de consulenten Jeugd en Wmo 
van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen 
en Drechterland en niet via de gebiedsteams.  

Het stadsteam is niet direct benaderbaar voor 
cliënten. Aanmelden: 

 kan alleen door hulpverleners 
(huisarts, het onderwijs, de GGD, het 
maatschappelijk werk, de 
woningbouwvereniging, de wijkagent 
of een andere professional) 

 samen met deze verwijzer vult de 
inwoner het formulier in 

 de verwijzer mailt het 
aanmeldformulier naar het Stadsteam 

De aanmelding wordt besproken tijdens het 
wekelijkse aanmeldoverleg. Hierbij zijn het 
stadsteam en lokale partners aanwezig om te 
bespreken, waarbij het doel is om de krachten 
te bundelen, passend advies te geven en 
indien nodig zo snel mogelijk ondersteuning 
op maat in te zetten. 

Personeel Het Stadsteam is een team van professionals 
met verschillende kennis en ervaring. Het 
Stadsteam biedt ondersteuning aan de 
inwoners (0-100 jaar) van de gemeente 
Enkhuizen, waarbij sprake is van problemen 
op meerdere gebieden tegelijk. Het 
Stadsteam bestaat uit verschillende 
disciplines: uitvoerend werkers, 
gedragswetenschapper, administratieve 
kracht en een coördinator. 
 
Kennis die geborgd is binnen het Stadsteam:  

 Jeugd- en Opvoedproblematiek 
 Bemoeizorg  
 Licht verstandelijke beperking 
 Psychiatrie / Verslaving  
 Veiligheid 

Basistaken Het stadsteam wordt ingezet bij meervoudige 
complexe problematiek (of specialistische 
enkelvoudige problematiek).  

Aanvullende taken Wij kunnen advies/consult geven (zowel aan 
cliënten als aan professionals), een regierol 
hebben en bieden zelf ondersteuning en/of 
hulpverlening. Ook kunnen wij adviseren naar 
2e lijns zorg of naar voorliggende 
voorzieningen. 



   

 

Teamdoelen Aansluiten bij de vraag, eigen kracht 
versterken en efficiënt samenwerken. 
 

Kenmerken werkwijze Kenmerkend aan onze werkwijze is dat wij 
doen wat werkt, met als uitgangspunt ‘zo licht 
als kan, zo zwaar als nodig’.  
Wij werken met een generalistisch team, 
waarbinnen een ieder zijn specialisme heeft. 
Respect, kwaliteit, klantgericht, creativiteit en 
verbindend zijn hierbij kernwoorden.  
 
 

Contactgegevens Aanmeldingen en overleg: 
stadsteam@enkhuizen.nl 
 
Overleg met bureaudienst:  
06-23728444 op onderstaande tijden:  

 

Maandag:  09.00-11.00 
uur 

Dinsdag:  11.00-14.00 
uur 

Woensdag:  11.00-14.00 
uur  

Donderdag:  13.00-15.00 
uur 

Vrijdag:  13.00-14.00 
uur 
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