
Kinderen en jongeren 
van 0 t/m 18 jaar

Volwassenen
vanaf 18 jaar

• Spreekuur
• Trainingen voor ouders en   
 kinderen

•  Uitgebreid uitvragen en 
doorverwijzen voor bijvoorbeeld 
diagnostiek en behandeling

• Rolstoel
• Scootmobiel
•	Driewielfiets

•  Participeert iemand naar maximaal 
lichamelijk en psychisch vermogen. 
Denk aan: vrijwilligerswerk, 
dagbesteding, oppassen, betaalde 
baan.

•  Hulp bij een plan om werk te vinden
•  Ondersteuning van nieuwkomers/

statushouders

•  Samen zoeken naar dagbesteding of 
vrije tijdsbestedingen

• Nieuwe mensen leren kennen 
 (eigen netwerk uitbreiden)
• Eigen kracht stimuleren

Eenzaamheid

•  Ondersteuning bij overbelasting 
zoals huishoudelijke ondersteuning 
en respijtzorg

Mantelzorg

• Veiligheidscheck, veiligheidsplan
• Samenwerking met Jeugdbescherming en Veilig Thuis
• Als het nodig is: opschalen naar gedwongen hulpverlening

Multi-probleemgezinnen

• Contactpersoon op elke school 
 voor leerlingen, ouders en 
 leerkrachten

Onderwijs • Laagdrempelige of intensieve   
 opvoedondersteuning
•  Als een ouder zelf ondersteuning 

nodig heeft zonder dat er 
kindfactoren aanwezig zijn,  
zal er samen met team sociaal 
gezocht worden

Opvoeding en ontwikkeling 

Scheiden en kinderen

• Autodienst aanbieden en regelen
• Regiotaxi

Aangepast vervoer

Psychiatrie
• Samen zoeken naar dagbesteding 
 of vrije tijdsbestedingen
• Nieuwe mensen leren kennen   
 (eigen netwerk uitbreiden) 

Eenzaamheid

• Ondersteuning bij overbelasting
•  Huishoudelijke hulptoeslag voor 

mantelzorgers 

Mantelzorg

• Inloopspreekuur in wijklabs
• Schuldhulpverlening
• Inkomensondersteuning

Problemen met rondkomen

Hulpmiddelen

•  In gesprek over mogelijkheden 
om in de huidige woning te blijven 
wonen of te gaan verhuizen

•  Eventueel aanpassingen in de hui dige 
woning zoals een traplift of unit

•  Financiering vanuit de gemeente  
om thuis te kunnen blijven wonen 
(blijverslening)

Woningaanpassingen

Participatie

• Spreekuur

Relatieproblemen zonder kinderen

• Onderzoeken wat nodig is en   
 doorverwijzen naar de juiste zorg

Hulp en begeleiding

• Dagbesteding
• Ambulante begeleiding

Psychiatrie

• Dagbesteding
• Ambulante begeleiding

Psychogeriatrie



Denk bij deze onderwerpen 
vooral aan 1.Hoorn
Preventie is een groot aandachtspunt bij 1.Hoorn. Bij iedere hulpvraag onderzoeken 
wij de mogelijkheden. Hoe eerder wij kunnen meedenken, hoe sneller we een oplossing 
kunnen vinden. Aarzelt u dus niet om een patiënt door te verwijzen of de vraag of uw 
zorg met ons te delen.

Aanmelden bij 1.Hoorn

Meervoudige problematiek  
of vraag niet helder?

Enkelvoudige problematiek

Is er sprake van meervoudige, 
soms ingewikkelde problematiek? 
Is de hulpvraag nog niet helder? 
Kan er via een algemene, 
voorliggende voorziening passende 
ondersteuning kunnen bieden? 

Gaat het om één vraag waarbij 
duidelijk is welk aanbod passend 
kan zijn? En, is er géén sprake van 
meervoudige problematiek?

Verwijs dan door naar een 
zorgaanbieder

U stuurt een verwijsbrief 
naar de (gecontracteerde) 
zorgaanbieder. De aanbieder 
is zelf verantwoordelijk 
voor het verkrijgen van een 
opdrachtbevestiging. De zorgvrager 
krijgt na start van de zorg een 
beschikking thuis gestuurd. 

Kiest de zorgvrager voor niet- 
gecontracteerde zorg? Dan moet 
de zorg mogelijk particulier  
betaald worden. 

Verwijs dan naar 1.Hoorn

U informeert de zorgvrager over 
1.Hoorn en u maakt samen de 
inschatting met de zorgvrager of 
deze zelf de aanmelding kan doen 
via het aanmeldingsformulier 
op de website of tijdens de 
inloopspreekuren. 

Kan de zorgaanvrager de 
aanmelding niet zelf regelen of wilt 
u direct een aanmelding doen? 
Dit kan via ZorgDomein. 

Telefoon 0229 25 22 00    info@1punthoorn.nl    www.1punthoorn.nl

Is de vraag van de inwoner nog niet helder? Kan er via een voorliggende 
voorziening passende zorg geboden worden of juist niet? Dan kunt u verwijzen 
naar 1.Hoorn via ZorgDomein of door de inwoner via ons aanmeldformulier op 
www.hoorn.nl/aanmeldenzorg. 
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• Volwassen GGZ
• Jeugd GGZ
• Jeugdhulp 
• Licht verstandelijke beperking (LVB)
• Psychogeriatrie

• Ouderen
• Multiproblematiek
• Bijzondere bijstand en schuldhulpverlening
•  Voorzieningen ivm fysieke beperkingen en 

complexe woningaanpassingen 

• Gemeente Hoorn
• WerkSaam Westfriesland
• MEE & de Wering
• Intermaris
• Veilig Thuis 
• Raad voor de Kinderbescherming
• Wijkagenten en politie
• Groeimee
• Stichting Netwerk
• GGD Hollands Noorden

De wijkteams van 1.Hoorn bestaan uit zorgprofessionals met de volgende expertise: 

Intensieve samenwerking met:


