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Wat is onze werkwijze?
Als u vragen of zorgen heeft, neemt  
u contact op met het Sociaal Team.  
Als het mogelijk is, beantwoorden wij 
direct uw vraag. Als er meer aan de hand 
is, maken we een afspraak voor een 
gesprek. U kunt iemand vragen om bij  
dit gesprek aanwezig te zijn.

Het eerste gesprek wordt gebruikt om 
kennis te maken en uw situatie en 
vragen worden besproken. Daarbij wordt 
er samen gekeken naar wat u zelf kunt 
doen, waar mensen uit uw omgeving bij 
kunnen helpen en waarbij u professio
nele hulp nodig heeft. Samen maken we 
één plan waar doelen en afspraken in 
beschreven worden. 

Het Sociaal Team kan zelf kortdurend 
ondersteuning bieden en als er  
meer ondersteuning nodig is, kan 
speci alistische hulp worden ingezet.  
Dit kan in naturavorm (rechtstreeks  
bij een aanbieder) of in de vorm van  

Het Sociaal Team is er voor vragen waar u en uw omgeving geen 
oplossing voor hebben. Dit kan gaan over zorg, wonen, financiën, 
werk, uw gezin of relatie. U kunt ook terecht met vragen over 
begeleiding, dagbesteding, jeugdhulp, het aanvragen van een 
rolstoel, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen of 
huishoudelijke ondersteuning.

een persoonsgebonden budget. 
Als er specialistische zorg nodig is,  
geeft het Sociaal Team een beschikking 
af. Hierin staat beschreven welke en 
 hoeveel hulp u krijgt.

Vanaf het moment dat u zich bij ons 
aanmeldt, streeft het Sociaal Team er 
naar om binnen zes weken samen met u 
een plan te maken. Daarna ondertekent 
u het plan en geldt dit zo nodig als 
aanvraag voor specialistische hulp of 
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voorziening. Zodra het plan bij ons 
onder tekend terug is, hebben wij nog 
twee weken om de beschikking aan  
u te sturen.

Een eigen plan
U mag ook zelf een plan maken. Voor 
jeugd wordt dit ook wel een familie
groepsplan genoemd. Hierin beschrijft  
u wat er aan de hand is, waarvoor u 
oplossingen zoekt en welke onder
steuning u nodig denkt te hebben.  
U kunt dit plan meenemen bij het  
eerste gesprek. Meer informatie vindt  
u op familiegroepsplan.nl 

Vraag iemand bij het gesprek
Een gesprek met een medewerker van 
het Sociaal Team is voor u waarschijnlijk 
geen dagelijkse routine. U kunt iemand 
vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. 

Twee horen namelijk meer dan één. 
Dat kan iemand uit uw eigen omgeving 
zijn. Lukt dat niet, dan kan een onafhan
kelijk cliëntondersteuner helpen. Hoe dit 
werkt en wie cliëntondersteuning bieden 
kunt u navragen bij ons. Meer informatie 
vindt u in onze folder ‘informatie voor 
cliënten’, op onze website 
www.sociaalteamhouten.nl/ 
cliëntondersteuning of op de website 
van de gemeente Houten  
www.houten.nl/clientondersteuning

Soms kom je er 
alleen niet uit.
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kan je bijstaan.



Voor algemene vragen, informatie en 
advies heeft het Sociaal Team Houten 
een balie ingericht. Onze medewerkers 
werken vanuit een balie in het 
gemeente huis. Op werkdagen kunt u 
tussen 9.00 en 12.00 bellen of zonder 
afspraak binnen lopen. Ook kunt u een 
mail sturen. 

Telefoon 030-6392611
Email info@sociaallokethouten.nl

Voor uitgebreidere vragen kunt u bellen 
of mailen met de toegang van het 
Sociaal Team. In deze toegang zijn 
medewerkers iedere werkdag tussen 
9.00 en 12.00 uur te bereiken. 
Na 12.00 uur kunt u bij zeer dringende 
zaken de voicemail inspreken. In de 
middag wordt de voicemail regelmatig 
afgeluisterd. Daarnaast vindt u veel 
informatie op onze website of in onze 
folder ‘informatie voor cliënten’.

Telefoon 030-6392250
Email info@sociaalteamhouten.nl
Website www.sociaalteamhouten.nl
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