
Vragen over zorg, werk en 
inkomen of opvoeden?
Stel ze aan uw gebiedsteam!



Kunt u niet meer alles zelf in het huishouden? Heeft 
u een vraag over de opvoeding van uw kind? Kunt 
u niet meedoen aan sport of andere activiteiten bij 
u in de buurt? Komt u fi nancieel niet meer rond? 
Medewerkers van het gebiedsteam ondersteunen u 
en helpen daar waar nodig is. Dit kan telefonisch, 
maar als het nodig is maken wij een afspraak voor 
een gesprek. We komen hiervoor bij u thuis. Het kan 
eventueel ook op kantoor. Samen met u zoeken we 
naar de beste oplossing voor uw vraag. Advies en 
hulp van het gebiedsteam is gratis. 

Hoe komt u in contact met het 
gebiedsteam?
Vul op www.sudwestfryslan.nl/contact het  con-
tactformulier in of bel ons op 14 0515 (zonder 
kengetal). Via het consultatiebureau, de school, 
uw huisarts of de wijkverpleegkundige kunt u 
ook in contact komen met het gebiedsteam.

Het gesprek
Wanneer wij een afspraak met u maken, vragen 
we altijd of er nog meer mensen zijn uit uw 
omgeving die met u mee willen denken over 
uw vraag of probleem. “Wie vinden het nog 
meer belangrijk dat het goed gaat met u (en/of 
uw kinderen) gaat?” U kunt dus altijd iemand of 
meerdere personen uit uw omgeving vragen om 
met u mee te denken. Als wij als gebiedsteam 
de oplossing voor uw vraag of probleem niet in 
eigen huis hebben, dan brengen wij u in contact 
met personen of instanties die u verder kunnen 
ondersteunen. Als het nodig is betrekken we er 
samen met u specialistische hulp bij.

Onafh ankelijke cliëntondersteuning
Misschien kent u niemand die tijdens het gesprek 
met de gebiedsteammedewerker met u mee kan 
denken en mee kan praten. Dan kunt u gebruik 
maken van de onafh ankelijke cliëntondersteuner 
(OCO). Een OCO is er om uitsluitend uw belang 
te behartigen. Deze vorm van hulp kost u niets. 

Contactgegevens OCO:
MEE Friesland
E-mail: oco@meefriesland.nl
telefoon: 058-2029006

Meer informatie vindt u op 
www.sudwestfryslan.nl/oco. 



Onze werkwijze
U kunt samen met uw netwerk een 
eigen plan opstellen. De medewerker 
gebiedsteam wil ook samen met u een 
(ondersteunings)plan maken. U krijgt 
hiervan schriftelijk verslag. In dit 
verslag staat beschreven wat u zelf 
met behulp van uw netwerk gaat 
doen, waar u (professionele) hulp bij 
nodig heeft en welke afspraken we 
met elkaar hebben gemaakt. 

Als er sprake is van een aanvraag 
voor een maatwerkvoorziening, dan 
ontvangt u een brief met daarin vermeld 
het besluit over uw aanvraag. Dat noemen we 
ook wel een beschikking. Het kan zijn dat u het 
niet met het besluit eens bent. In dat geval kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat doet, leest u in de brief. 

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt 
vanaf het moment dat u zich meldt met uw hulp-
vraag bij de gemeente. Met verwerken bedoelen 
wij het opvragen, vastleggen en delen van uw 
gegevens. Hierbij geldt dat wij dat alleen doen 
als dat noodzakelijk is voor het vinden van een 
oplossing. Aan de hand van uw gegevens en 
hulpvraag wordt er een dossier over u gemaakt. 
In dit dossier komt informatie te staan die 
belangrijk is voor uw vraag.

We vragen niet meer gegevens dan noodzakelijk 
zijn om u te helpen. Soms vragen we gegevens 
over u of uw kind op bij een andere organisatie. 
Dit bespreken we vooraf met u. We vragen 
alleen medische gegevens op wanneer u daar 
schriftelijk toestemming voor geeft. 

Meer informatie over privacy vindt u op 
www.sudwestfryslan.nl/privacy.   

Compliment of klacht? 
We horen graag wanneer u tevreden over ons 
werk bent en ook wanneer u dat niet bent. U 
kunt dit het beste met uw eigen gebiedsteam-
medewerker bespreken. Lukt dit niet of wilt 
u dat niet? Dan kunt u uw klacht ook indienen 
bij de klachtencoördinator van de gemeente 
Súdwest-Fryslân. 

Dit doet u:
- via het formulier op www.sudwestfryslan.nl/klacht 
- telefonisch via 14 0515 
- schriftelijk naar Postbus 10.000 8600 HA Sneek 

Wilt u meer weten over de gebiedsteams? Kijk 
dan op www.sudwestfryslan.nl/gebiedsteam. 



Postadres:
Gemeente Súdwest-Fryslân
Postbus 10.000
8600 HA te Sneek
info@sudwestfryslan.nl
www.sudwestfryslan.nl

Heeft u een vraag voor uw 
gebiedsteam? 

Vul het contactformulier in op 
www.sudwestfryslan.nl 
of bel ons op 14 0515 (zonder 
netnummer, optie 1 van het 
keuzemenu) 


