
 
Wat is het wijkteam?
Rotterdam heeft 43 wijkteams. Het wijkteam weet veel
van de problemen en de oplossingen in de wijk. In het
wijkteam zitten verschillende hulpverleners die kunnen
helpen bij problemen met geldzaken, de geestelijke
gezondheid, sociaal emotionele ontwikkeling van
kinderen en opvoeden. Het wijkteam kijkt wie de juiste
medewerker is die u kan helpen.
 
Gesprekken
U krijgt gesprekken met een medewerker van het
wijkteam. Deze stelt vragen aan u en uw gezin. En soms
ook aan andere mensen die belangrijk voor u zijn. U mag
iemand meenemen om bij het gesprek of gesprekken
aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld uw partner, een zoon, zus
of vriend(in).
Als u het moeilijk vindt uit te leggen wat u nodig heeft of
wilt, dan kunt u vragen om een cliëntondersteuner. Deze
geeft u gratis informatie en advies.
Door de gesprekken wordt duidelijk waar u hulp bij nodig
heeft en welke oplossingen er zijn. De
wijkteammedewerker kijkt ook wat u zelf of uw
omgeving kan doen.
 
Plan maken
Het wijkteam maakt samen met u een
ondersteuningsverslag voor de hulp die u nodig heeft.
Hierin staat een verslag van de gesprekken. Daarnaast
beschrijven we de doelen en afspraken over wie wat gaat
doen. U ondertekent dit verslag. Wilt u meer weten over
het ondersteuningsverslag?
Kijk dan op de webpagina:
www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkteams, onder het
kopje ‘Hoe werkt het wijkteam?’
 
Helpen
In het ondersteuningsverslag staat welke hulp u krijgt:
• Een hulpverlener uit het wijkteam gaat u zelf helpen.

Dit duurt maximaal 6 tot 12 maanden. Dit noemen wij
basishulp.

• U krijgt speciale of langdurige hulp van een
zorgaanbieder. Dit noemen wij een arrangement. Het
wijkteam zal met u een aanbieder kiezen en u
aanmelden. En ook met u bespreken hoe u de zorg
krijgt: in natura of een persoonsgebonden budget
(pgb).

• Het wijkteam helpt u om ergens anders de juiste hulp
te krijgen. Soms krijgt u een combinatie hiervan,
bijvoorbeeld basishulp van het wijkteam én een
arrangement.

Evalueren en stoppen
Het wijkteam bespreekt regelmatig met u hoe de
hulpverlening verloopt. Als de doelen uit het
ondersteuningsplan behaald zijn, dan overlegt u met het
wijkteam of met de zorgaanbieder dat de hulp gestopt
wordt.

 Uw gegevens
U krijgt hulp vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Om deze hulp te
bieden heeft het wijkteam gegevens nodig van u en uw
situatie. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Het
college van burgemeester en wethouders van Rotterdam
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U bent aangemeld bij het wijkteam, want u 
heeft hulp nodig om uw problemen op te 
lossen. Hier leest u meer over het wijkteam en 
de werkwijze.

Samenwerken
Heeft u contact met meerdere professionals uit 
bijvoorbeeld de gezondheidszorg, welzijn en/of 
veiligheid? Dan is het belangrijk dat het wijkteam dit 
weet. Goed hulpverlenen betekent ook goed 
samenwerken met alle betrokkenen. Dit begint met een 
duidelijk overzicht van de betrokken partijen. Om dit in 
kaart te brengen is SISA-SluiS ontwikkeld; een digitaal 
systeem waarin professionals kunnen aangeven dat ze 
betrokken zijn bij de hulpverlening van burgers. Er staat 
niet in waarom. Als er een match is met een andere 
professional, dan krijgen ze elkaars contactgegevens. 
Op deze manier kunnen professionals, in overleg met u, 
met elkaar afstemmen over de best mogelijke 
begeleiding. Zodra er in het wijkteam toegewerkt wordt 
naar een ondersteuningsplan, geven we met een signaal 
in SISA-SluiS aan dat we betrokken zijn bij u en/of uw 
gezin. Meer informatie over SISA-SluiS is de vinden op: 
https:// sisa.rotterdam.nl/nl/sluis



is daarvoor verantwoordelijk. Wij bewaren uw gegevens
maximaal 15 jaar.
 
Wij hebben de volgende gegevens nodig:
• uw naam,
• adres,
• woonplaats,
• Burgerservicenummer (BSN),
• telefoonnummer,
• geboortedatum,
• de leden van uw gezin,
• en gegevens over uw hulpvraag en het verloop

hiervan.
Deze gegevens staan in uw (digitale) dossier. Deze
informatie is beveiligd, onder andere met wachtwoorden.
Alleen medewerkers die dit nodig hebben om hun werk
te kunnen doen, mogen deze informatie zien en houden
het geheim. Dit geldt ook voor de zorgaanbieder.
Wij hebben uw toestemming nodig voor het delen of
opvragen van gegevens. Bijvoorbeeld als wij gegevens
willen opvragen bij uw arts.
Meer informatie vindt u in de folder ‘Bescherming van uw
gegevens’ en op de webpagina:
www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/uw-gegevens
 
Krijgt u hulp van het wijkteam?
Vragen over de hulp van het wijkteam kunt u stellen aan
uw contactpersoon van het wijkteam. Deze
contactpersoon staat op uw ondersteuningsverslag.
 
Bent u niet tevreden over het wijkteam?
Bespreek dit met de wijkteamleider. Deze kan u helpen
of verwijzen naar de juiste persoon. U kunt ook meteen,
zonder tussenkomst van het wijkteam, een klacht
indienen. Dit kan zo:
• Op de website van de gemeente Rotterdam:

www.rotterdam.nl/loket/reactie
• Per post:

Gemeente Rotterdam
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

• Via het telefoonnummer 14010
De gemeente zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste plek
terecht komt en bewaakt de voortgang van de
afhandeling.

Krijgt u hulp van een zorgaanbieder (een
arrangement)?
Vragen over de hulp die u krijgt kunt u stellen aan de
zorgaanbieder. Zorgaanbieders hebben een eigen
klachtenregeling en zijn verantwoordelijk voor de
afhandeling ervan. Vraag de zorgaanbieder om u te
informeren over hun klachtenregeling.
 

Komt u er niet uit?
Komt u er niet uit met het wijkteam of de zorgaanbieder?
Neem dan contact op met de gemeentelijke ombudsman.
De ombudsman is onpartijdig. Ook als u niet eerst een
gesprek heeft gehad met het wijkteam of de
zorgaanbieder, kunt u contact opnemen.
 
Gemeentelijke Ombudsman
www.ombudsmanrotterdam.nl
0800-2345111
info@ombudsmanrotterdam.nl

Gemeentelijke Kinderombudsman www.
kinderombudsmanrotterdam.nl
010-4111600
info@kinderombusmanrotterdam.nl
 
Meer hulp nodig bij vragen of klachten?
Kijk op de webpagina:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/klachten-over-
zorg Hier staat nog meer over wat u kunt doen bij
klachten en vragen. Bijvoorbeeld als u een
vertrouwenspersoon nodig heeft.
 
Meer informatie
Kijk op www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij voor
meer informatie. U kunt ook bellen met 14010 als u niet
goed weet waar u terecht kunt met uw vraag of klacht.


