
Zorg in Deurne





• filmpje



Visie van gebiedsteam Zorg 
in Deurne



Mee blijven doen
Zorg in Deurne maakt zich sterk voor samenwerking tussen 
bewoners en partijen in de buurt. 

Zelfredzaamheid, sociale samenhang en 
participatie zijn hierbij kernbegrippen. Er wordt 
verbinding gelegd met bestaande netwerken en 
initiatieven om inwoners op alle mogelijke manieren te 
laten participeren, zodat iedereen kan meekomen in de 
samenleving en zodat iedereen ertoe doet. Iedereen 
draagt immers bij aan de samenleving. Hierdoor 
ontstaat er naast zelfstandigheid ook 
samenredzaamheid in de wijk.



Doelen en uitgangspunten

• Inwoners/gezinnen weten waar ze terecht kunnen met 
vragen en problemen;

• Deze vragen en problemen worden zoveel mogelijk binnen 
het eigen netwerk opgelost;

• Wanneer het binnen het eigen netwerk niet (meer) lukt, 
wordt professionele ondersteuning geboden,;

• De basis voor de professionele ondersteuning is: ‘één 
kind/gezin, één plan, één regisseur/contactpersoon’;

• Voorkomen is beter dan genezen (inzet op preventie);

• Er wordt vraaggericht gewerkt;

• Het is belangrijk dat de ondersteuning dichtbij in wijk/dorp 
georganiseerd is.



• Winst voor de inwoners: klanttevredenheid;

• Meer inzet van de eigen kracht van de inwoners en zijn 
omgeving;

• Meer inzet op de preventieve en algemene voorzieningen;

• Meer oplossingen in de lichte vormen van zorg en 
ondersteuning;

• Vermindering van de druk op de professionele zorg;

• Integrale plannen voor de inwoners;

• Kwaliteitsverbetering door het samen brengen van kennis 
en kunde;

• Opheffen kastje-naar-de-muur-effect.



Taken en verantwoordelijkheden

• Toegang

• Uitvoering Wet maatschappelijke 
ondersteuning

• Uitvoering Jeugdwet

• Uitvoering BMS (Bijzondere Bijstand 
- Minima – Schulddienstverlening)

• Casusregie

• Casuïstiekoverleg





Wijkverdeling

 Werkgebied Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden (Dorpen)

 Werkgebied Heiakker, Koolhof en Deurne West (Nieuwe wijken) 

 Werkgebied Centrum8, St. Jozefparochie9, Walsberg10 en Zeilberg11 (Oude wijken)





Wijkwerkgericht

Wij zijn er voor u in de wijk.

• Wij kunnen u de weg wijzen als het  

gaat om vragen op het gebied van  

welzijn, wonen, zorg, opvoeden etc.

• Wij kunnen meedenken en ondersteunen bij het krijgen/ 
versterken van een groep hulpvaardige mensen om u heen. 
(uw netwerk)

• Wij kunnen organisaties en verengingen helpen bij een 
sterk wijknetwerk.

• Wij kunnen ondersteunen bij burgerinitiatieven.

Daarnaast ontvangen wij graag signalen, bijv. als u zich 
zorgen maakt om een ander.



Wat doen we al

• Spreekuren in de wijk

• spreekuren op de scholen

• Aanwezig zijn bij evenementen, bijv. 
Fresh and Fruity

• Taalcafé

• Werkcafé

• Alzheimercafé



Oude Martinetstraat 2 
in Deurne 
(zij ingang gemeentehuis).

Tel.: 0493-387387

Waar kunt u ons vinden?



vragen




