
   

Werkwijze en uitgangspunten lokale teams – Stede Broec 

 

Naam gemeente Stede Broec 

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. 

Bij Stichting Welzijn Stede Broec kunnen alle 

inwoners van gemeente Stede Broec terecht voor 

sociaal, culturele en maatschappelijke activiteiten 

en ondersteuning. De doelgroep is van 0 – 99 jaar. 

Verschillende locaties vallen onder deze stichting, 

namelijk JC Inventas (jongerencentrum), 

Stadsplein (sociaal cultureel centrum) en 

Stationslaan (ondersteunende begeleiding; 

onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin en 

Wonenplus, vrijwilligerspunt).  

 

Welzijn Stede Broec ontvangt een aanmelding 

voor een hulpvraag van een inwoner. De 

medewerker onderzoekt wat het systeem (zowel 

jeugd- en/of volwassenzorg) nodig heeft en biedt 

deze hulpverlening zelf. Als er specialistische 

ondersteuning nodig is, wordt deze via een 

perspectiefplan aangevraagd bij de gemeente. 

Personeel Team jeugd en Team volwassenen (algemeen 

maatschappelijk werk) 

Basistaken  Bieden van preventie (eenzaamheid, 

toenemende vergrijzing, echtscheidingen, 

rouwverwerking, huisvestingsproblemen 

onder jeugd en prestatiedruk). 

 Bieden van ondersteuning (Hierbij wordt 

gekeken naar de vraag achter de vraag en 

het (gezins)systeem waarin de cliënt zich 

bevindt. Er wordt gewerkt met de methode 

1 gezin – 1 plan en het inzetten van 

netwerkbijeenkomsten) 

 Aanvragen van geïndiceerde zorg. 

 

Aanvullende taken  

Teamdoelen  Meer preventie, meer eigen 
verantwoordelijkheid, meer benutten van 
‘eigen kracht’ en het sociale netwerk. 

 Iedereen naar vermogen laten participeren 
door ontzorgen en niet onnodig medicaliseren. 

 Hulp op maat, dichtbij huis, om zo het beroep 
op gespecialiseerde zorg te verminderen. 

 Signaleren van knelpunten in de ketenzorg. 
Kenmerken werkwijze Vanuit preventie maatwerk bieden en daarmee 

zwaardere tweedelijns inzet voorkomen. 

Het bieden van laagdrempelige hulpverlening  

(vb. de inwoner kan zich vijf dagen in de week, 

zonder afspraak aanmelden voor een hulpvraag). 

 



   

Contactgegevens Welzijn Stede Broec 

Stationslaan 2, 1611 KZ Bovenkarspel 

info@welzijnstedebroec.nl 

 


