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Sociaal Team 
Ooststellingwerf 
Regie bij meervoudige problematiek

Onze samenleving stelt steeds hogere eisen 

aan haar burgers; een groeiend aantal men-

sen kan niet meer aan deze eisen voldoen en 

raakt de weg (volledig) kwijt. Het kan daarbij 

bijvoorbeeld gaan om een combinatie van psy-

chische problemen, werkloosheid, schulden, 

dreigende huisuitzetting, relatieproblemen of 

verslavingsproblematiek.

Wie kunnen er contact zoeken 
met het Sociaal Team?
Zowel burgers als professionals kunnen contact 

opnemen met het Sociaal Team voor vragen, 

adviezen, een consult en aanmeldingen als er 

ernstige zorgen zijn over personen/gezinnen als:

problematiek;

door de betreffende persoon/personen zelf 

niet om gevraagd wordt of kan worden;

veroorzaken, waarbij aangeboden hulp 

niet geaccepteerd wordt of onvoldoende 

blijkt te zijn;

huisuitzetting;

instantie meer ondersteuning nodig heeft 

om de cliënt goed te kunnen begeleiden.

De teamleider

komen bij het Sociaal Team en maakt 

een risicotaxatie;

oplossing van de problematiek;

van aanpak met behulp van het 

ketendossiersyteem; 

verwijsindex; 

inzet van medewerkers en middelen;

naar andere zorgaanbieders, zowel 

binnen als buiten Ooststellingwerf;

Wie zijn de deelnemende instanties?
Aan het Sociaal Team Ooststellingwerf nemen 

deel: Gemeente Ooststellingwerf, GGZ, Krediet-

bank Nederland, Scala Welzijnswerk, AMW, MEE 

bespreken casussen worden ook andere instan-

ties zoals thuiszorginstellingen uitgenodigd. 

Sociaal Team Ooststellingwerf
Teamleider: Carine Wortelboer, Stichting Scala 

Moskampweg 3-5, 8431 GB Oosterwolde 

t 0516 - 56 72 28

e sociaalteam@scala-welzijn.nl 
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in het Sociaal Team besproken worden zijn: 

dreigende huisuitzetting, verwaarlozing van 

de woonomgeving, forse financiële problemen, 

persoonlijke verwaarlozing en ernstig lang-

durige overlast waarbij een vermoeden is van 

psychische problemen. Niet iedereen die het 

nodig heeft vraagt hulp of ziet de noodzaak 

van zorg in. Deze mensen worden zorgmijders 

genoemd. Het Sociaal Team werkt intensief 

samen met het CJG (Centrum voor Jeugd en 

Gezin). Daar waar het om gezinnen gaat, 

wordt er gewerkt met één plan waarbij alle 

gezinsleden, waar nodig, geholpen worden. In 

afstemming met het CJG registreert het Sociaal 

zorgsignalen in de opvoed- en opgroeisituatie 

en hanteert de Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling.

Wat doet het Sociaal Team?
Het Sociaal Team werkt in complexe situaties 

aan duurzame oplossingen, die zowel voor de 

cliënt, zijn/haar directe omgeving als voor de 

maatschappij aanvaardbaar zijn. De cliënt houdt 

de regie over zijn eigen leven. Wij werken oplos-

singsgericht: ‘hier staan we en hier willen wij, 

met de cliënt en het Sociaal Team, naartoe’. 

Kortom: het Sociaal Team

tussen hulpverlener en cliënt en de kwaliteit 

van de hulpverlening;

situaties van gezinnen en alleenstaanden;

begeleiding, een tweede kans na een 

onvermijdbare uitzetting;

Organisaties werken samen!
Mensen met meervoudige problemen hebben 

vaak ondersteuning van verschillende instanties 

nodig. Daarom is het belangrijk gesignaleerde 

problemen te bespreken en ondersteuning van 

mensen op elkaar af te stemmen. In het Sociaal 

Team werken de verschillende organisaties met 

elkaar samen om mensen beter van dienst te 

een Sociaal Team. Een Sociaal Team bestaat uit 

afgevaardigden van verschillende instanties, 

met elk hun eigen kennis en ervaring. Regel-

matig hebben zij overleg. 

Sociaal Team Ooststellingwerf
Het Sociaal Team Ooststellingwerf is er voor 

gezinnen en alleenstaanden die veel problemen 
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