
Een ijzersterke formule voor de zorg en hulp verlening 
aan inwoners in Zaltbommel. 

De 9 PIJLERS onder
Buurtzorg Jong, Buurtteam 
en Jongerenwerk

GEZINSBREED VOOR IEDEREEN
Begeleiding is gericht op het hele gezin. Eén gezin, één plan, één dossier.  
Zorgen bij ouders en/of kinderen hebben vaak weerslag op de andere 
gezinsleden. Hulp kan praktisch zijn, soms stimulerend en als dat nodig is 
wordt doorverwezen naar specialistische hulp. Een zorgverlener gaat pas weg 
bij een gezin als het probleem is opgelost en weer zelfstandig verder kan. 

ZELFSTURENDE TEAMS
Een kleinschalig team omvat veel specialismen en kan zo op een breed 
terrein ondersteuning of praktische hulp aanbieden. De organisatie ligt bij 
de teamleden zelf: geen management, geen onnodige bureaucratie. 
Teams zijn hierdoor flexibel en beter gemotiveerd.

NETWERKSCHAKEL
Buurtzorg Jong, Buurtteam en Jongerenwerk maken deel uit van het net werk  
waarbij ook de politie en scholen betrokken zijn. Teamleden onderhouden  
zelf de contacten met huisartsen, scholen, woningcoöperaties, gespecia liseerde 
instellingen, welzijnsorganisaties, voedselbanken enz. Het bevordert snel kunnen 
handelen en goede samenwerking met andere hulpverleners. 

HET IDEE
Buurtzorg Jong, Buurtteam en Jongerenwerk in Zaltbommel zijn 
gebaseerd op de succesformule van Buurtzorg Nederland: een platte 
organisatie waarbij een team van goed opgeleide en gemotiveerde 
professionals zelfstandig - zonder managementlaag - de zorg in wijken en 
dorpen verleent.
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ÉÉN GEZICHT
Eén teamlid is het vertrouwde aanspreekpunt. Het contact met cliënten is 
daardoor persoonlijker en er is sneller wederzijds vertrouwen. De echte 
problemen komen zo eerder op tafel en men staat meer open om daar 
samen oplossingen voor te bedenken.

EFFICIËNTE COMMUNICATIE
Het team werkt met een slim computersysteem. Zo brengen teamleden 
elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en gaat er geen tijd verloren door 
overdrachten en overleggen. Er blijft meer tijd over voor het verlenen van 
goede zorg. Wie belt, kan meestal dezelfde week een afspraak maken.

JONGERENWERK
De jongerenwerkers zijn geïntegreerd in Buurtzorg Jong en Buurtteam. 
Signalen vanuit de jongerenwerkers kunnen direct besproken worden 
met hun collega’s. De gemeente ondersteunt de contacten met jongeren 
door te faciliteren in jongerenontmoetingsplaatsen en 
sportaccommodaties.

MAATWERK
De teams worden samengesteld uit specialisten met verschillende 
achtergronden aan de hand van de behoefte van de wijk. Een 
gemeenschap heeft vaak eigen problematiek die vraagt om een 
afgewogen aanpak. Medewerkers met wortels in die culturen boeken de 
beste resultaten.

KOSTENBESPAREND
Door hulp aan te bieden binnen één team wordt de eerste lijn versterkt. 
Versnippering wordt voorkomen en problemen worden in een vroeg 
stadium aangepakt waardoor kostbare gespecialiseerde voorzieningen 
worden voorkomen. De aangeboden zorg is onafhankelijk: geen belang 
bij doorverwijzing. Geen management, geen dure panden. 

MEER WETEN?
Gemeente Zaltbommel
Hogeweg 11
5301 LB Zaltbommel

Johan Rijcken
Beleidsadviseur jeugd
06 - 2245 3260
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