
TEAM 
SOCIAAL
Doel en visie
Bij het Team sociaal kunt u terecht voor ondersteuning en advies over zaken 

waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Heeft u vragen over uw gezin 

of relatie, werk, inkomen of schulden, wonen, zorg, gezondheid, mantelzorg 

en dagbesteding? Of maakt u zich zorgen over anderen? Zoek dan contact 

met onze medewerkers. 

Hoe werkt het Team sociaal?
Samen met u helpen de medewerkers van het Team sociaal u graag op weg. En 

we zijn bij u in de buurt. We gaan met u om de tafel en luisteren naar uw verhaal. 

We bespreken wat u zelf en met hulp van mensen in uw omgeving kunt oplossen. 

En we bedenken samen met u passende en praktische oplossingen voor uw 

vragen en problemen. Onze medewerkers bieden zelf ook ondersteuning en 

begeleiding. Als het nodig is, regelen we professionele ondersteuning die bij u of 

uw gezin past. Geen standaardhulp, maar een oplossing die past bij uw situatie.  

Met elkaar werken we er naar toe dat u weer op eigen kracht verder kunt.  De inzet 

van het Team sociaal is op vrijwillige basis en kosteloos. U houdt zelf de touwtjes 

in handen over uw situatie. Alle informatie die u deelt, is altijd vertrouwelijk. 

Organisatie
Het team bestaat uit consulenten A en B  met verschillende expertises: 
• Consulent A Jeugd
• Consulent A Wmo
• Consulent A Schuldhulpverlening
• Consulent B Wmo

De consulenten A helpen cliënten met complexe vragen op het gebied van 

Jeugdwet, Wmo en Schuldhulpverlening. Bij de consulenten B komen de 

hulpvragen binnen. Zij behandelen ook  de aanvragen voor woonvoorzieningen, 

huishoudelijke hulp, mobiliteitsvragen, bijzondere bijstand en inkomenstoeslag.

Aantal casussen 2019

Prognose en realiteit 2019

Het Team sociaal is er voor u

0345 - 72 88 01

teamsociaal@westbetuwe.nl 

via uw huisarts of ander contactpersoon bij een 
zorgorganisatie

Soorten casuïstiek

GEZIN
RELATIE
WERK
INKOMEN
SCHULDEN

WONEN
ZORG
GEZONDHEID
MANTELZORG
DAGBESTEDING

De verschillende 
rollen van de 
medewerkers

Onderzoeken

Indiceren

Regie voeren

Ondersteunen

Aantal casussen 2019 Inschatting vorig jaar
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