
 

GEBIEDSTEAMS MAASDRIEL  
ACTIEF MET U OP ZOEK NAAR DE BESTE OPLOSSING  

VOOR HULP EN ONDERSTEUNING 

 

Waarom zijn er gebiedsteams? 

Gebiedsteams zorgen er voor dat inwoners die dat nodig hebben, eerder en 
beter ondersteuning op maat krijgen en minder worden doorverwezen naar 
specialistische hulpverlening. Gebiedsteams weten wat er in hun gebied 
speelt, ze kennen er de mensen en organisaties en de vragen en problemen 
van bewoners. Daardoor kunnen zij inwoners adviseren over de juiste hulp 
en ondersteuning. De medewerkers van het gebiedsteam werken nauw met 
elkaar samen om huishoudens en gezinnen ondersteuning te bieden.  

 
Twee gebiedsteams in de gemeente Maasdriel 

In de gemeente Maasdriel werken twee gebiedsteams: 

• Maasdriel Oost  voor Kerkdriel, Velddriel, Hurwenen, Hoenzadriel, Alem, 
Rossum en Heerewaarden  
• Maasdriel West  voor Hedel, Ammerzoden, Well en Wellseind. 

De medewerkers zijn te vinden op een vaste locatie maar komen ook op bij-
voorbeeld scholen, peuterspeelzalen of in dorpshuizen. 

 

Voor wie is het gebiedsteam er? 

Iedereen uit de gemeente Maasdriel die een steuntje in de rug wil óf zelf hulp 
kan bieden, kan terecht bij het gebiedsteam. Bijvoorbeeld: 

• Senioren die een nuttige dagbesteding zoeken 

• Ouderen die het alleen niet meer redden 

• Iemand met psychische problemen die de huishouding niet meer kan doen 

• Een jongere die geen betaald werk kan doen 

• Mantelzorgers die zich eenzaam of overvraagd voelen 

• Iemand die door verslaving geen dagritme kan houden 

• Een jongere met een verstandelijke beperking die iets wil doen 

• Ouders met een autistisch kind dat zelfstandig wil kunnen reizen 

• Ouders met een kind dat de overstap naar de brugklas moeilijk vindt 

 

Inwoners kunnen zelf contact opnemen met het gebiedsteam maar kunnen 

ook via bijvoorbeeld hun huisarts of een leerkracht worden doorverwezen. 
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Werkwijze Gebiedsteam:  

Eigen kracht waar mogelijk, ondersteuning waar nodig  

• Samen met de inwoner kijken de medewerkers eerst wat de betrokkene 
zelf kan en welke ondersteuning familie, vrienden of buren kunnen bieden. 

• Als dit niet of niet voldoende lukt, kijkt het gebiedsteam  welke collectieve 
voorzieningen ingezet kunnen worden. Denk aan een bezoek aan een koffie-
ochtend of een gezamenlijke eettafel, hulp van een klussendienst of bood-
schappenservice of hulp bij de administratie. Ook kunnen er vrijwilligers wor-
den ingeschakeld. Inwoners kunnen zonder indicatie van deze voorzieningen 
gebruik maken. 

• Soms is individuele ondersteuning nodig zoals één op één begeleiding 
thuis, hulp bij het huishouden of begeleiding bij dagbesteding. De medewer-
kers van het gebiedsteam kunnen ook naar specialistische zorg doorverwij-
zen. 

Verschillende professionals in één team 

In de gebiedsteams in Maasdriel werken maatschappelijk werkers, jeugd-
hulpverleners, wijkverpleegkundigen, consulenten van MEE en Wmo-
consulenten. Het team heeft contacten met professionals en vrijwilligers
(organisaties) in de jeugdgezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en peu-
terspeelzalen, de wijkagent, sportcoaches, de leerplichtambtenaar, huisart-
sen, thuiszorg en wijkverpleging. Ook kunnen zij specialistische kennis bui-
ten het team inschakelen. 

Contact 

Lukt het niet om (samen met de omgeving) een oplossing voor een probleem 
te vinden? Neem dan contact op met de gemeente Maasdriel. 

• Telefonisch via het nummer van de gemeente Maasdriel 14 0418 

• Per mail via info@maasdriel.nl 

Medewerkers zoeken samen met de hulpvrager naar een oplossing. Het kan 
nodig zijn dat er een persoonlijk gesprek plaatsvindt. In dat geval maakt een 
medewerker van het gebiedsteam een afspraak.   

Gebiedsteam Oost            Gebiedsteam West 


