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Bereikbaarheid gemeenten  Administratie, inkoop en contract(beheer)
Op deze pagina vindt u contactgegevens van de gemeenten in de regio Hart van Brabant voor  
gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. De gemeente Tilburg is namens alle gemeenten de gastheer-
gemeente voor regionale contractering. Daarnaast kopen de gemeenten lokaal, individueel of met 
enkele gemeenten samen, enkele vormen van jeugdhulp in.

Regionaal ingekochte zorg

Voor vragen over cliënten die nu al bij u in zorg zijn, administratieve processen, 
meldingen en facturering 
Afdeling Dienstverlening, 
Team MO4, jeugdhulp@tilburg.nl

Voor vragen over inkoop en contract(beheer) 
Afdeling Sociaal
inkoopjeugd@regio-hartvanbrabant.nl

Belangrijke links:
Wegwijzer specialistische jeugdhulp regio Hart van Brabant (overzicht regionaal ingekochte  
jeugdhulp en beschikbaarheid jeugdhulpaanbieders)
www.jeugdhulphvb.nl

Informatie over inkoop en samenwerking gemeenten/zorgaanbieders
www.zorginregiohartvanbrabant.nl

Verwijsindex productcodes Jeugdwet
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Nieuwsoverzicht/Lancering-Verwijsindex-Productcodes-
Wmo-en-Jeugdwet.html

Informatie over afspraken over verwijzing door medisch domein (huisartsen, kinder- en jeugdartsen)
https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/uploads/content/file/Afspraken verwijzing medisch domein 
05072015.pdf

Lokaal ingekochte zorg
Contactgegevens gemeenten voor lokaal gecontracteerde aanbieders:

Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk
inkoopsociaaldomein@goirle.nl

Gilze en Rijen
Tel. 0161-290363 
sociaalteam@gilzerijen.nl 

DE TOEGANG IN DE NEGEN GEMEENTEN REGIO HART VAN BRABANT

Inhoudsopgave 

Op de volgende pagina’s vindt u per gemeente informatie over de volgende onderwerpen:

A. Kenmerken van de toegang

1. Naam
2. Samenstelling
3. Organisatievorm
4. Bereikbaarheid
5. Gericht op welke levensdomeinen

B. Primair proces in en vanuit de toegang

1. Uitvoeren of regelen van benodigde ondersteuning
2. Toegang tot specialistische (jeugd)hulp
 

C. Overige punten

1. Relatie tot huisartsen
2. Zorgstructuur op scholen
3. Kennis van de sociale kaart
4. Aandachtspunten specialistische zorg in overgangsperiode (eind 2014, begin 2015)
 a. Beschikkingen
 b. Beëindigingen
5. Klachten 
 

Heusden
transitie@heusden.nl

Loon op Zand
zorginkoop@loonopzand.nl

Waalwijk 
info@waalwijk.nl

Tilburg
Zie regionaal ingekochte zorg

aanvragen Jeugdhulp voor zowel lokaal als regionaal ingekochte zorg voor Tilburgers
https://winkel.tilburg.nl/formulieren/server/start/ZorgaanvraagJeugdhulpOndernemer

doorgeven van start-zorg berichten of einde ondersteuning Jeugdhulp voor Tilburgers
https://winkel.tilburg.nl/formulieren/server/start/MeldingzorgJeugdhulpOndernemer
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Sociaal Team Dongen

MEE - consulent
IMW - algemeen maatschappelijk werker
IMW - medewerker jeugdzorg (voorheen toegangsmedewerker Bureau Jeugdzorg)
ContourdeTwern - welzijnswerker
Thebe - wijkverpleegkundige
Gemeente Dongen - medewerker Werk & Inkomen
Gemeente Dongen - medewerker Zorg & Inkomen
Gemeente Dongen - coördinator

Eén team. Medewerkers blijven in dienst van eigen organisatie en hebben daar ook een verbindingsrol.

Sociaal team Dongen
• Coördinator: Heidi Goedegebuure
• Email: sociaalteam@dongen.nl
• Tel: 140162 (let op: zonder netnummer)

Alle domeinen

0 – 100 jaar

Het ST stelt in samenspraak met de cliënt en/of zijn ouder het integraal plan van aanpak op. Het Sociaal 
Team regelt de benodigde ondersteuning, maar zal waar nodig ook zelf ondersteuning uitvoeren.
Verstrekken van de daarbij behorende beschikking loopt via de backoffice van de gemeente.
Op basis van het integraal plan van aanpak, stelt de backoffice van de gemeente een dienstverlenings
opdracht op voor de zorgaanbieder(s). 

In afstemming met team (zo nodig in overleg met het regionaal expertiseteam), 4 ogen principe. 
Contact met beoogde zorgaanbieder via ST en/of backoffice gemeente.

Gemeente Gilze en Rijen en gemeente Dongen sluiten een gezamenlijk convenant met de huis- artsen, 
jeugdartsen en medisch specialisten (o.b.v. convenant opgesteld door Hart van Brabant).  
Op operationeel niveau organiseren we lokaal de aansluiting met het ST.

De huidige zorgstructuur wordt doorontwikkeld, in gezamenlijkheid met het onderwijs, kinderopvang, 
peuterspeelzalen, bso, SMW, GGD en de leerplichtambtenaar. Aansluiting ST - zorgstructuur maakt hier 
onderdeel van uit.

In het team is de basiskennis over de sociale kaart al aanwezig, maar dit is een groeiproces de komende 
periode. De sociale gids van de gemeente Dongen is in te zien via http://socialegids.dongen.nl. 

Via de gemeente (sociaal team en/of backoffice)

Via de gemeente (sociaal team en/of backoffice)

De Klachtenregeling gemeente Dongen is van toepassing voor de afhandeling van klachten  
(qua bejegening) die betrekking hebben op de wijze van afhandeling van meldingen en aanvragen  
(niet zorg-inhoudelijk). 
Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien  
van alle dienstverlening.

Gemeente Dongen

Toegang en gemeentelijke backoffice - specialistische zorg

Toegang en gemeentelijke backoffice - specialistische zorg
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Sociaal Team

Thebe  – Zorgadviseurs
Kompaan en de Bocht Jeugdzorg – Intensieve gezinsbegeleider
Bureau Jeugdzorg, toegang – medewerker in dienst IMW
IMW maatschappelijk werk – maatschappelijk werker
ContourdeTwern, sociaal cultureel werk – jongerenwerker
Indigo GGZ – sociaal psychiatrisch  verpleegkundige, tevens PHO GZZ
MEE – zorgconsulent
Sociale zaken Gemeente Wmo – medewerker
Sociale zaken Gemeente Werk en Inkomen – medewerker
Coördinator – door gemeente aangesteld

Eén team. Medewerkers blijven in dienst bij de moederorganisatie en hebben daar ook een 
verbindingsrol. 

Sociaal team Gilze-Rijen
• Email: sociaalteam@gilzerijen.nl 
• Tel: 0161290363

Gezamenlijke deskundigheid op alle domeinen

0 – 100 jaar

Regie ligt bij het gezin, samen met medewerker Sociaal Team wordt het plan van aanpak gemaakt. 
Daarnaast het mandaat voor inzet lichte ondersteuning en intensieve zorg middels het ‘4 ogen principe’. 
Naar eigen inschatting tijd investeren in een gezin. Wachtlijsten doorbreken.

Inzet specialistische hulp altijd volgens 4 ogen principe en via ST
De beschikking wordt door de Backoffice afgegeven. (werkwijze nog niet beschreven).  
Specialistische jeugdzorg altijd via het Sociaal Team.

Convenant dat in Hart van Brabant wordt aangepast met huisartsen en jeugdartsen Gilze en Rijen. 
(huisartsen zijn verbonden aan een ander zorggroep) We gaan afspraken met hen maken op operationeel 
niveau zodat er een logische aansluiting met het Sociaal Team komt. Input van de pilot Connect.

Zorgteams op scholen blijven voorlopig gehandhaafd. Er komt een directe verbinding tussen scholen  
en de zorgprofessionals. Wordt nog uitgewerkt.

In het team is veel kennis van de sociale kaart aanwezig.

Met Sociaal Team. We streven ernaar om vanuit elke zorgaanbieder één contactpersoon voor 
onze gemeente te hebben. Zo werken we niet alleen aan horizontale, maar ook aan verticale 
samenwerking.

Met Sociaal Team. We streven ernaar om vanuit elke zorgaanbieder één contactpersoon voor 
onze gemeente te hebben. Zo werken we niet alleen aan horizontale, maar ook aan verticale 
samenwerking.

De gemeente Gilze en Rijen kent een Klachtenregeling. Hierin is vastgelegd hoe de gemeente omgaat 
met klachten over de wijze waarop de medewerker is omgegaan met de ondersteuningsvraag van de 
inwoner. Bij deze klachten gaat het niet over de inhoud van het besluit. Daarnaast kunnen inwoners het 
oneens zijn over de beslissing die de gemeente neemt op hun ondersteuningsvraag. Als er sprake is van 
een formeel besluit bestaat er de mogelijkheid van bezwaar en beroep. 
Als gemeente Gilze en Rijen zetten we eerst in op een second opinion door een andere medewerker  
van de gemeente. Deze beoordeelt de zorgvraag opnieuw.
Verder hebben aanbieders (door de gemeente gecontracteerde partijen) een regeling vastgesteld voor 
de afhandeling van klachten van cliënten over alle dienstverlening die zij leveren.

Gemeente Gilze en Rijen
Samen voor 
       de jeugd
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‘t Loket 

Maatschappelijk Werk (IMW) 
Schoolmaatschappelijk Werk (IMW) 
MEE 
ContourdeTwern, 
Gemeente Goirle (klantmanager Zorg en Inkomen) 

Team op basis van detachering werkzaam in ‘t Loket, medewerkers blijven in dienst van eigen 
organisatie 

’t Loket Goirle 
•   Coördinator: Yasna Tomala 
•   email: yasnatomala@loketgoirle.nl 
•   Tel: 013534 9191 (’t Loket) 

’t Loket heeft veel kennis en expertise van alle levensdomeinen in het sociale domein  

0 – 100 jaar

Door medewerker ‘t loket, ism klant, via integrale vraaganalyse  en plan van aanpak 

Via specialistisch team;  beschikking via gemeente Goirle, afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

Naast regionaal convenant ook lokale samenwerkingsafspraken. Huisartsen gaan werken met 
quickscan en samenwerken met ‘t Loket 

Zorg- en adviesteams (ZAT) blijven bestaan. Daarnaast krijgt schoolmaatschappelijk werker mandaat 
voor  opstellen integrale vraaganalyse/plan van aanpak (via gemeente Goirle, afdeling 
Maatschappelijke Dienstverlening) 

Ruim voldoende aanwezig

Via gemeente Goirle, afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

Idem 

‘t Loket volgt gemeentelijke klachtenregeling: www.goirle.nl/contact

Gemeente Goirle
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Gemeente Heusden

Bijeen Heusden
Bijeen Heusden richt zich op de inwoners met tijdelijk regieverlies (15%) en huishoudens met problemen/
vragen op meerdere domeinen. Ervoor zorgen dat deze mensen weer zelfredzaam worden  
en de grip op het leven terug krijgen. Bewoners hierbij ondersteunen via de methodische aanpak  
(focus op eigen kracht en netwerk) van Bijeen. Vroegtijdig signaleren en interveniëren.
Voorkomen dat problemen erger worden. Terugdringen, vertragen of eerder afbouwen van  beroep op 
specialistische ondersteuning op basis van het principe ‘zorg op tijd en op maat’

Kern: vijf typen generalistische werkers. We denken aan werkers op het terrein van:
-   Samenlevingsopbouw: werkers die de wijk kennen en initiatieven nemen die de onderlinge 

betrokkenheid tussen wijkbewoners bevorderen.
-    Individuele ondersteuning: werkers als maatschappelijk werker en ouderenwerker die breed kunnen 

kijken en materiële en psychosociale problemen kunnen aanpakken.
-  Zorg: zoals de wijkverpleegkundige, geriater, etc.
-  Jeugdzorg: werkers met kennis van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, huiselijk geweld 

en kindermishandeling.
-  Participatie: een werker met kennis van participatie, werk en inkomen.

Eén team op lokaal niveau met drie uitvalsbases in kernen Drunen, Heusden en Vlijmen. 
Medewerkers blijven in dienst van eigen organisatie en hebben daar ook een verbindingsrol.

Bijeen Heusden
Contactgegevens Bijeen  Contactgegevens coördinator
info@bijeenheusden.nl  Ria Kamp 
www.bijeenheusden.nl  RKamp@heusden.nl
073-7820178   14073 (let op: zonder netnummer!)

Alle domeinen 

0 – 100 jaar

Openstaan voor alle vragen, zorgen én ideeën.
Leggen van contacten, ook met bewoners zonder hulpvraag.
Ontlokken bewonersinzet als het gaat om ondersteuning van kwetsbare (buurt)bewoners.
Bieden ‘eerste hulp’ en lichte, generalistische ondersteuning.  
Bij complexere hulpvraag een keukentafelgesprek voeren met een ondersteuningsplan.
Ondersteuning van actieve burgers en vrijwilligers in de wijk.

Alleen werkers met extra mandaat en de voorzitter van de beschermingstafel zijn voor alle  
domeinen en voorzieningen gemandateerd.
De voorzitter van de beschermingstafel heeft extra bevoegdheden in het kader van drang en dwang.
Toegang tot werk en inkomen is minimaal bij een persoon bij Bijeen geborgd.
De huisarts, jeugdarts en medisch specialist hebben op basis van de Jeugdwet mandaat voor het verlenen 
van toegang tot de jeugdzorg.
Het college hoeft deze specialisten niet meer aan te wijzen als bevoegde werkers voor de Jeugdwet.

We hebben afspraken met de huisartsen op operationeel niveau. Daarnaast is er voor alle huisartsen een 
vaste contactpersoon bij Bijeen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt die toezien op het - zoveel als 
mogelijk - organiseren van de toegang van jeugdhulp via de jeugdartsen van de GGD. 

Zorgstructuren worden versterkt; met voortgezet onderwijs wordt ‘de school als werkplaats’ overwogen 
(toevoegen maatschappelijk werk aan onderwijsteam).

Op www.bijeenheusden.nl is een sociale kaart te vinden. Deze is bruikbaar voor inwoners en professionals. 

Voor zittende cliënten zoveel als mogelijk via bestaande aanbieders; voor nieuwe cliënten via Bijeen. 

Via Bijeen

Er is een formele (gemeentelijke) klachtenregeling, maar Bijeen wil klachten 
zoveel als mogelijk voorkomen. Hiervoor werkt Bijeen samen met de gemeente-
raad aan  invoering van een onafhankelijke gemeentelijke bemiddelingsfunctie. 
Deze helpt inwoners met hun problemen en klachten over en met Bijeen. 

Toegang en gemeentelijke backoffice - specialistische zorg

Toegang en gemeentelijke backoffice - specialistische zorg
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Samenzorgteam

-  Maatschappelijk werker (Juvans)
  Cliëntondersteuner/ Consulent (MEE)
-  Medewerker jeugdgezondheidszorg (GGD)
-  Consulent informele zorg (ContourdeTwern)
-  Wmo consulent (gemeente)
-  Werk en inkomen consulent (gemeente)
  POHGGZ (Indigo/ GGZ Breburg)
-  Medewerker toegang Jeugdzorg (Juvans) 
-  Wijkverpleegkundige (Thebe)
-  Zorgregisseur (Gemeente) 

In de Ondersteuningsstructuur in Hilvarenbeek werken de professionals vanuit hun moederorganisatie 
op diverse vindplaatsen en loketten in de Dorpsnetwerken en ‘schalen’ een casus op zodra het complex 
of meervoudig is of als er een individuele voorziening nodig is naar het Samenzorgteam. Het 
Samenzorgteam is een netwerk overleg onder regie van de gemeente. 

Samenzorgteam Hilvarenbeek
• Coördinator: Barbara Manders
• Email: b.manders@hilvarenbeek.nl
• Tel: 0655394433

Alle domeinen

0 – 100 jaar

Alle professionals in het Dorpsnetwerk en Samenzorgteam kunnen toeleiden naar algemene 
voorzieningen. Voor individuele voorzieningen stemt de professional af met het Samenzorgteam en 
wordt de voorziening zonodig ingezet. De zorgregisseur van de gemeente heeft mandaat om 
voorzieningen te beschikken. Daarnaast kunnen inwoners via de huisarts of jeugdarts worden 
doorverwezen. Veelal zullen deze artsen afstemming zoeken met het Samenzorgteam.

Gaat altijd via Samenzorgteam. Samenzorgteamleden hebben de bevoegdheid om duurdere en 
complexere zorg in te zetten (bijvoorbeeld specialistische jeugdzorg). 
Juridisch mandaat bij zorgregisseur (in dienst van de gemeente)

Zie regionale convenant huisartsen. De huisarts maakt deel uit van het dorpsnetwerk, kan desgewenst 
aansluiten bij het samenzorgteam, en zit in een netwerk met o.a. jeugdartsen.

Elk Individueel Kind Centrum (IKC = basisschool en kinderopvang) heeft een eigen aanspreekpunt voor 
ouders, kinderen en collega’s: de JOOB (Jeugd Ouder Opvoed Begeleider). De JOOB kan tevens SZT-lid 
zijn.

Omdat de professionals in het Samenzorgteam ook deelnemen in de Dorpsnetwerken, zijn ze goed op 
de hoogte van de lokale sociale kaart. Regionaal zo nodig consultatie van expertiseteam.

Zorgregisseur van de gemeente

Zorgregisseur van de gemeente

Ja. De gebruikelijke / reeds bestaande procedure van de gemeente en die van de zorgpartners.

Gemeente Hilvarenbeek
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Wijkteams en ServicePunt

Loon op Zand heeft wijkteams operationeel waarin professionals de vragen zoveel als mogelijk 
oplossen door de inzet van algemene voorzieningen, eigen kracht en het eigen netwerk.  
De wijkteams zijn integraal samengesteld.

De toegang tot maatwerkvoorzieningen wordt uitgevoerd door het ServicePunt.

De wijkteams bestaan uit medewerkers van de gemeente en medewerkers van instellingen.

Het ServicePunt bestaat uit medewerkers van de gemeente

Wijkteams en Service Punt Loon op Zand
Wijkteams:
• Coördinator: René Pagie
• Email: r.pagie@loonopzand.nl
• Tel: 0646605515

Servicepunt:
• Coördinator: Rian Marijnissen
• Email: ServicepuntWWZ@loonopzand.nl
• Tel: 0416289247

Alle

0 – 100 jaar

Professionals van het wijkteam hebben de opdracht om oplossingen binnen algemene voorzieningen, 
eigen kracht en het eigen netwerk te vinden.

Het ServicePunt heeft het mandaat om maatwerkarrangementen te beschikken.

Het ServicePunt heeft het mandaat om maatwerkarrangementen te beschikken.

Zie regionaal convenant huisartsen.

Zorgstructuur in het onderwijs blijft bestaan. Wijkteams sluiten aan op het onderwijs.

De noodzakelijke kennis is aanwezig

Via ServicePunt

Via ServicePunt

Via ServicePunt

Gemeente Loon op Zand

• Coördinator: Jacqueline de Bekker
• Email: j.bekkerde@loonopzand.nl
• Tel: 0621204709

Toegang en gemeentelijke backoffice - specialistische zorg

Toegang en gemeentelijke backoffice - specialistische zorg
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Sociaal Team

coordinator
Wmo consulent
W&I consulent
MEE consulenten
Maatschappelijk Werkers
Wijkverpleegkundigen
Jeugdzorgwerkers

Eén team, gemeentebreed. De gemeente heeft besloten de aansturing van het Sociaal Team (ST) niet 
zelf uit te voeren. Zij wil afstand scheppen. Dat betekent dat de gemeente een zakelijke relatie vanuit de 
positie van regisseur inneemt. De uitvoering is in handen van een consortium van aanbieders: Juvans, 
ContourdeTwern, MEE en GGD. Zij zijn naar de opvatting van de gemeente vanwege hun kennis en 
werkzaamheden in staat om deze taak van het aansturen van het Sociaal Team naar behoren te kunnen 
uitvoeren (onderhands enkelvoudige aanbesteding).

Voor professionals (consult, aanmelding, verwijzing en afstemming)
•  via email: info@sociaalteamoisterwijk.nl
• via telefoon 013 521 25 22 (mawodovrij ochtend en di middag)
• (zorg)melding via digitaal aanmeldformulier
Voor cliënten:
•  via het algemene nummer van de gemeente, 013 529 13 11
• via de contactpersonen/professionals in de 0e en 1e lijn
• Bestaande loketten zoals gemeente, consultatiebureau, MEE en Juvans.

Alle domeinen

0 – 100 jaar

Het ST heeft het mandaat om de hulp en ondersteuning in te zetten die onderdeel uitmaken van het 
Integraal plan van aanpak: het ondersteuningsarrangement. Ook het plan van aanpak wordt samen met 
het gezin opgesteld. Het Sociaal Team is er voor complexe casuïstiek. Niet complexe casuïstiek wordt 
door het voorliggend veld opgepakt (bijvoorbeeld door het WMO loket).

Inzet specialistische hulp via sociaal team, eventueel na consultatie van het expertiseteam. Het proces 
verloopt lokaal t/m afgeven van de beschikking.

Zie regionaal convenant huisartsen.
Wijkverpleegkundige uit het ST is eerste aanspreekpunt voor de huisartsen en vice versa.

Op alle scholen zijn schakelfunctionarissen: in het primair onderwijs wordt de functie SMW hierop 
aangepast/aangevuld, in het voortgezet onderwijs worden de functies SMW en/of BJZ hierop 
aangepast/aangevuld en is de medewerker jeugd in het sociaal team gelijktijdig de schakelfunctionaris. 
Bij complexere vragen wordt het ST ingevlogen.

Een groot deel van de medewerkers uit het ST komt uit een organisatie uit de 0e en 1e lijn en kent de 
sociale kaart. 

Herbeoordelingen en nieuwe beoordelingen lopen via het sociaal team.

ST

Bezwaar op beschikkingen is geborgd. Daarnaast reguliere klachtenprocedure via de gemeente, 
waarbij wordt samengewerkt met het consortium. Wanneer een klacht een specifieke medewerker  
van het ST betreft wordt de moederorganisatie betrokken. Vertrouwenspersoon via ZorgBelang. 
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Team WijZ

Team wordt breed samengesteld, zodat alle relevante disciplines zijn vertegenwoordigd.  
We onderscheiden adviseurs klantbegeleiding, senior adviseurs klantbegeleiding en coaches.  
We gebruiken hiervoor als naam Team WijZ.

Eén team in dienst van de gemeente.  
Aansturing in de lijn vanuit gemeente.

Team WijZ  Waalwijk
• Email: info@waalwijk.nl (algemene mailadres)
• 0416683456 (algemene nummer)

De uitgangspunten zijn vastgesteld in de transitiedoelen, kort gezegd: sociale en economische 
zelfredzaamheid, werk en succesvolle kinderen. De levensdomeinen zijn hiervan afgeleid te weten: 
gezondheid, veiligheid, opvoeden, daginvulling, participatie, financiën, wonen, sociaal netwerk en 
gezondheid.

0 – 100 jaar

Team WijZ heeft het mandaat om de hulp en ondersteuning in te zetten die onderdeel uitmaken van het 
Integraal plan van aanpak: het ondersteuningsarrangement. Ook het plan van aanpak wordt samen met 
het gezin opgesteld.

Bij duurdere vormen van jeugdhulp ondersteuning altijd na overleg met Specialistisch Team. Verder zijn 
er nog geen afspraken gemaakt. Inwoner heeft waar mogelijk keuzevrijheid binnen (voor 2015) 
gecontracteerde aanbieders of via PGB.

Huisartsen worden gezien als een belangrijke vindplaats waarmee afspraken zijn gemaakt voor de 
situatie dat het werkgebied van de artsen wordt overstegen, of voor de situatie waarbij artsen 
ondersteuning willen inzetten waarvoor de goedkeuring van de gemeente vereist is. Hiervoor is een 
speciale ingang naar en reguliere afstemming met het Team Wijz opgezet. 

Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt om onderwijsoverstijgende kwesties over korte lijnen te 
kunnen oppakken. Hierbij zijn op maat afspraken gemaakt afhankelijk van de behoefte, wat verschilt 
voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

Digitale sociale kaart (Waalwijzer) wordt continu geactualiseerd. Deze wordt bijgehouden door 
contentbeheerder. Zowel Team WijZ als cliënten kunnen hiervan gebruik maken.

Cliënt meldt zich bij de gemeente.

Met de gemeente

Aanbieders moeten klachtenprocedure hebben. Daarnaast is er klachtenprocedure bij gemeente.

Gemeente Waalwijk
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Toegang voor ondersteuningsvragen in Tilburg (kortweg Toegang)

GGD Hart voor Brabant, IMW Tilburg, MEE regio Tilburg, Loket Z en de afdeling Werk & Inkomen van de 
gemeente vormen, samen met de wijkverpleegkundigen, de Toegang.
Zij werken nauw samen met de huisarts (incl. POH) en andere professionals in de wijk zoals sociaal werk, 
jongerenwerk, wijkagent, leerkracht, woonconsulent, etc.

Oud-medewerkers toegang BJZ zijn in dienst genomen door IMW. 

De partners zijn herkenbaar aan het label T-Aanpak.

 
Elf teams in de wijken en een stedelijk 12+ jeugdteam
In wijken met bovenmatige sociale problematiek wordt extra capaciteit en deskundigheid ingezet.

Bereikbaarheid Toegang in Tilburg
Voor vragen over nieuwe cliënten.

Bereikbaarheid partners Toegang in Tilburg algemeen 
Inwoners/cliënten kunnen met vragen contact opnemen met één van de partners:

GGD, Jeugd: Voor vragen over opvoeden en opgroeien
Telefoon 0900-4636443 of www.ggdhvb.nl

Loket Z, Voor Wmo- en inkomensondersteuning
Telefoon 14013

MEE, Voor vragen over leven met een beperking
Telefoon 013-5424100 of www.meeregiotilburg.nl

IMW, Voor maatschappelijk werk en sociale problematiek
Telefoon 013 -5952710 of www.imwtilburg.nl

Werk & Inkomen, Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering
Telefoon 14013

Wonen/huisvesting, financiële situatie, gezinssituatie, gezondheid en dagbesteding (werk/school).

0 – 100 jaar

De professional van de Toegang is bevoegd de hulp en ondersteuning in te zetten die onderdeel 
uitmaken van het Integraal plan van aanpak. Professionals bieden zelf lichte ondersteuning  
(criteria: korter dan 1 jaar; wel ondersteuning, geen behandeling; leun/steun contacten).

De professional van de Toegang is bevoegd om toe te leiden naar intensieve ondersteuning en 
specialistische hulp. Bij het maken van het Integraal plan van aanpak wordt de beoogde zorgaanbieder 
betrokken. De afgegeven beschikking kan ook diagnostiek behelzen als nog niet duidelijk is wat het 
passende aanbod is. Indien gewenst kan advies gevraagd worden aan het regionaal Expertiseteam. 

Huisartsen zijn een belangrijke samenwerkingspartner van de Toegang. De samenwerking met 
huisartsen, binnen het jeugddomein, zijn vastgelegd in het ‘Convenant Jeugd Samenwerking (huis)
artsen - gemeenten 2015-2016’.

De schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige, die nu ook aan de school 
verbonden zijn, zijn werkzaam binnen de Toegang binnen het team van de wijk waar de school is 
gevestigd. Zij maken deel uit van het interne zorgteam op school.

De Toegang wordt gevormd door professionals die nu ook al werkzaam zijn in Tilburg,  
zij hebben een goede basiskennis van het sociaal domein. 

Op basis van een Integraal plan van aanpak, opgesteld door de Toegang, al dan niet in samenwerking 
met het regionaal Expertiseteam en de zorgaanbieder, zal de gemeente Tilburg uiteindelijk de 
beschikking verlenen.

Met de contactpersoon van de Toegang. 

Elke zorgaanbieder en partner van de Toegang heeft een eigen klachtenregeling.

Toegang en gemeentelijke backoffice - specialistische zorg
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1 TEAM BINNENSTAD
 
2 TEAM OUD-NOORD 
 
3 TEAM ZUID-OOST
 
4 TEAM ZUID
 
5 TEAM MIDDEN ZUID
 
6 TEAM ZORGVLIED & BLAAK
 
7 TEAM WEST 
 
8a TEAM REESHOF GESWOREN HOEK
 
8b TEAM REESHOF 
 
9 TEAM NOORD 
 
10 TEAM BERKEL-ENSCHOT
 
11 TEAM UDENHOUT

12  TEAM 12+ JEUGD
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Meer weten over de Tilburgse Aanpak? 
Bekijk hier het filmpje.
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 TEAMS EN COÖRDINATOREN IN TILBURG
April 2015
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TEAM BINNENSTAD
Trudie van der Staak
E teambinnenstad@t-aanpak.nl 
T 06-52538914

TEAM OUD-NOORD
Yvonne van den Berg 
E teamoudnoord@t-aanpak.nl
T 06-12174124

TEAM ZUID-OOST
Corine Govers 
E teamzuidoost@t-aanpak.nl 
T 06-23381531

TEAM ZUID
Corine Govers
E teamzuidoost@t-aanpak.nl 
T 06-23381531

TEAM MIDDEN ZUID
Wendy Depré
E teammiddenzuid@t-aanpak.nl 
T 06-51697752

TEAM ZORGVLIED & BLAAK
Trudie van der Staak
E teamzorgvliedblaak@t-aanpak.nl
T 06-83948186

 
TEAM WEST
Frans van Angeren
E teamwest@t-aanpak.nl 
T 06-57567188

TEAM REESHOF GESWOREN HOEK
Marieke Couwenberg
E teamreeshofgesworenhoek@t-aanpak.nl
T 06-22790051

TEAM REESHOF 
Anka Kentie
E teamreeshof@t-aanpak.nl
T 06-12945080

TEAM NOORD 
Kim van Dijsseldonk
E teamnoord@t-aanpak.nl
T 06-10905506

TEAM BERKEL-ENSCHOT
Josine Campfens
E teamberkelenschot@t-aanpak.nl
T 06-23936150

TEAM UDENHOUT
Josine Campfens
E teamudenhout@t-aanpak.nl
T 06-23936150

TEAM 12+ JEUGD
Gwendolyn Rijk / Monique Koster 
E team12plusjeugd@t-aanpak.nl   
T 06-13017744
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TEAM BINNENSTAD Trudie van der Staak E   teambinnenstad@t-aanpak.nl T  06-52538914

TEAM OUDNOORD Yvonne van den Berg E   teamoudnoord@t-aanpak.nl T  06-12174124

TEAM ZUID-OOST Corine Govers E   teamzuidoost@t-aanpak.nl T  06-23381531

TEAM ZUID Corine Govers E   teamzuidoost@t-aanpak.nl T  06-23381531

TEAM MIDDEN ZUID Wendy Depré E   teammiddenzuid@t-aanpak.nl T  06-51697752

TEAM ZORGVLIED & BLAAK Trudie van der Staak E   teamzorgvliedblaak@t-aanpak.nl T  06-83948186

TEAM WEST Frans van Angeren E   teamwest@t-aanpak.nl T  06-57567188

TEAM REESHOF GESWOREN HOEK Marieke Couwenberg E   teamreeshofgesworenhoek@t-aanpak.nl T  06-22790051

TEAM REESHOF Anka Kentie E   teamreeshof@t-aanpak.nl T  06-12945080

TEAM NOORD Kim van Dijsseldonk E   teamnoord@t-aanpak.nl T  06-10905506

TEAM BERKELENSCHOT Josine Campfens E   teamberkelenschot@t-aanpak.nl T  06-23936150

TEAM UDENHOUT Josine Campfens E   teamudenhout@t-aanpak.nl T  06-23936150

TEAM 12+ JEUGD Gwendolyn Rijk / Monique Koster E   team12plusjeugd@t-aanpak.nl T  06-13017744

Alle teams in de wijken zijn ook via een algemeen e-mailadres en telefoonnummer bereikbaar. Let op! Alléén voor zorgprofessionals. 
Inwoners/cliënten nemen contact op met de Toegang via de reguliere ingangen van de GGD, MEE, IMW of de gemeente.

http://youtu.be/bFdiJt-GRYU
http://youtu.be/bFdiJt-GRYU
http://youtu.be/bFdiJt-GRYU
http://youtu.be/bFdiJt-GRYU
http://www.ggdhvb.nl
http://www.meeregiotilburg.nl
http://www.imwtilburg.nl


Colofon

Augustus 2015
Dit document is voor professionals in de advisering, ondersteuning en hulp aan kinderen en 
jongeren in de regio Hart van Brabant samengesteld. Ondanks de zorgvuldigheid bij het 
samenstellen, kan de informatie onvolledig zijn of onjuistheden bevatten. Neemt u bij twijfel 
contact op met de gemeenten of mail naar inkoopjeugd@regio-hartvanbrabant.nl.
De pdf-versie van dit document vindt u op www.zorginregiohartvanbrabant.nl/documenten.

Aantekeningen:

DE TOEGANG IN DE NEGEN GEMEENTEN REGIO HART VAN BRABANT
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