Aanmeldingsformulier Team Inzet Drechterland
(cliënt vult zelf het formulier in en verwijzer vult aan. Verwijzer levert het ingevulde formulier aan bij team Inzet.)

Persoonsgegevens aangemelde cliënt
Naam:

m/v:

Geboortedatum:
Straat + huisnummer:
Postcode + plaats:
Telefoon:
Emailadres:
BSN nummer:
Waar heb ik ondersteuning bij nodig?

Is er op dit moment andere ondersteuning? Of eerder geweest?

Wat zou ik willen bereiken?

Verwijzer
Naam instelling:
Naam verwijzer:
Telefoon:
E-mail:
Toevoegingen/aanvullingen vanuit verwijzer

Is er een reden waarom de aangemelde cliënt zelf niet het formulier heeft ingevuld? Zo ja welke….
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Informatiebrief aanmelding bij team Inzet Drechterland
Hieronder vindt u informatie over het team Inzet Drechterland. Wij vinden het belangrijk u vooraf goed te informeren
voordat u zich aanmeldt bij ons.
Wat is team Inzet?
Team Inzet is opgezet op initiatief van de gemeente Drechterland. Het is een team van medewerkers die
ondersteuning bieden bij hulpvragen op het gebied van complexe vragen rondom opvoedingsondersteuning en
begeleiding. Zij zijn een aparte afdeling binnen de gemeente Drechterland.
Wie werken er in team Inzet?
Medewerkers van team Inzet zijn breed opgeleid en hebben specifieke expertise op het gebied van:
 Opvoedingsvraagstukken (complex)
 Leven met een beperking
 Materiële vraagstukken (huisvesting/financiën)
 Omgaan met psychische klachten en middelengebruik.
Team Inzet geeft hierin advies, maar biedt ook ondersteuning daar waar nodig. Mocht dit nodig zijn, dan zoeken de
medewerkers van team Inzet samen met betrokkenen naar passende hulpverlening.
Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich niet rechtstreeks zelf aanmelden bij team Inzet. Dit kan via professionele verwijzers zoals: de huisarts, het
onderwijs, de GGD, het maatschappelijk werk, de woningbouwvereniging, de wijkagent en andere professionals.
Wanneer er in uw situatie extra ondersteuning nodig is, kunt u in overleg met uw contactpersoon besluiten tot
aanmelding bij team Inzet.
Aanmelding gaat via het aanmeldformulier. U kunt dit formulier samen met uw contactpersoon invullen. Het
aanmeldoverleg vindt 1 keer in de week plaats op dinsdagmiddag.
Hoe werkt het aanmeldoverleg?
Uw hulpvraag wordt ingebracht in het aanmeldoverleg. Het team denkt mee en geeft een passend antwoord op uw
vraag. Tijdens het aanmeldoverleg wordt alleen besproken wat noodzakelijk is om te komen tot een advies en/of een
beslissing. Er vindt na het overleg altijd terugkoppeling plaats met u en/of de verwijzer.
Aanmeldingen voor team Inzet worden door u en uw verwijzer ingevuld en door de verwijzer aangeleverd bij team
Inzet via de mail: teaminzet@drechterland.nl
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