TOEGANGSWIJZER 2016
HEEFT U VRAGEN OVER ZORG, WERK OF JEUGD?

In dit informatieblad leest u waar u in 2016 met uw vragen terecht kunt.
Sinds januari 2015 wordt van u verwacht dat u eerst kijkt hoe u zelf problemen kunt oplossen. Dat betekent
dat u eerst zelf initiatief neemt en familie, netwerk, buren en/of kerk inschakelt bij hulpvragen. Komt u er
samen niet uit en heeft u nog vragen op een bepaald gebied, dan vindt u hier een aantal voorbeeldvragen en
instanties waar u terecht kunt. Dit schema is bedoeld om snel wegwijs te worden en u te helpen om uw weg te
vinden. Naast het schema vindt u alle contactgegevens van de genoemde organisaties.

Contactgegevens
van de organisaties
AJK (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg)
vertrouwenspersonen
I www.akj.nl • E info@akj.nl • T 088 5551000
ASVZ
(zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking)
I www.asvz.nl • E info@asvz.nl • T 0184 491200

Heeft u vragen
op het gebied
van:

Voorbeeld vragen:

Lichamelijke
en/of
geestelijke
gezondheid

Waar moet ik zijn voor informatie over of het
aanvragen van hulpmiddelen (scootmobiel,
traplift) en/of woningaanpassingen?

Sociaal Loket (Wmo)

Bouman GGZ (verslavingszorg)
www.boumanggz.nl
T 088 230 3900

Waar kan ik terecht met vragen over mijn
gezondheid?

Uw eigen huisarts

Centraal Administratiekantoor (CAK)
I www.hetcak.nl • T 0800 1925 (zorg thuis)

Ik ben bang dat ik depressief ben.
Waar kan ik terecht?

Huisarts en servicebureau MEE, Yulius
(o.a. Inloop Noorderberg)

Ik heb vragen over medicijnen.

Uw eigen huisarts / Apotheek

Het lukt mij niet meer om mij goed te
verzorgen. Ik heb problemen met wassen/
aankleden/koken/huishouden.

Sociaal Loket (Wmo)

Ik zorg voor of ondersteun een naaste, maar
het wordt mij teveel. Wie kan mij hierbij
helpen?

Steunpunt Mantelzorg via Stichting Welzijn

Ik zou graag bij een kennis/familie op bezoek
gaan, maar het vervoer is een probleem.
Wie kan mij daarbij helpen?

Molenhopper (via Sociaal Loket
Wmo)/of via Stichting Welzijn

Ik heb een klusje in of rond het huis en ik heb
niemand om op terug te vallen.
Wie kan mij daarbij helpen?

• Stichting Welzijn
• Nederlandse Patiënten Vereniging
• Dienstwerk

Activiteiten
dagelijks leven

Sociaal
netwerk

Financiën

Dan kunt u uw vraag stellen aan:
Avres (voorheen RSD en Avelingen groep)
E info@avres.nl • T 0183 650 200

Ik ben eenzaam. Hoe kan ik dat doorbreken?

• Stichting Welzijn
• Ouderenadviseur Stichting Welzijn
• Nederlandse Patiënten Vereniging

Welke activiteiten worden er voor mensen
zoals ik georganiseerd?

Stichting Welzijn

• Ik heb onvoldoende inzicht in mijn financiën?
• Ik heb schulden en /of problemen
met afbetalen?

• Thuishulp administratie Stichting Welzijn
of Formulierenbrigade
• Avres

Ik heb geld nodig voor een computer/sport
voor mijn kind

Stichting Leergeld

Crisis Interventie Team (CIT)
Jeugdbescherming West
BUITEN kantooruren/SPOED
T 0251 263459
De Molenhopper
I www.molenhopper.nl • T 0900 23 30 233 (infolijn)
T 0800 23 45 656 (reserveren)
Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard
– Vijfheerenlanden
I www.stichtingschuilplaats.nl
E info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl
T 0184 413108 in Sliedrecht
spreekuur: ma-vr van 9.00 -10.00 uur
Dienstwerk
I www.dienstwerk.nl • E info@dienstwerk.nl
T 0345 53 39 33
Dorpsraad Kedichem
secr. Mw. A.M.H. Pel-Gloudemans
Overslag 8, 4247 ER Kedichem
I www.kekum.nl • E amh.gloudemans@chello.nl
T 0183 561154
Dorpsvereniging Schoonrewoerd
secr. Mw. G. de Jong- van Diest
Masada 4, 4145 ND Schoonrewoerd
E dorpsverenigingschoonrewoerd@gmail.com
T 0345 642182
Formulieren brigade
I www.formulieren-brigade.nl
E info@formulieren-brigade.nl
T 0183 650216
Huisartsenpost Gorinchem
BUITEN kantooruren T 0183 646410

Werk en
inkomen

• Ik kan geen werk vinden en heb geen inkomen?
• Ik verdien minder dan 110% van het minimuminkomen. Waar kan ik terecht voor
informatie over vergoeding van extra kosten
of minimaregelingen?

• UWV
• Avres

Kom ik in aanmerking voor ondersteuning
door de voedselbank?

Voedselbank

• Ik raak mijn baan kwijt. Wat moet ik nu als
eerste doen?
•W
 at betekent het financieel voor me dat ik
m’n baan kwijt ben?

Werkplein Drechtsteden

Ik ben werkloos, en wil als vrijwilliger iets
betekenen. Mag dat zo maar?

• UWV
• Avres

Ik heb een beperking en ik zoek werk?

• UWV
• Avres

Ik ben ondernemer en ben op zoek naar
arbeidskrachten met een beperking, waar
vind ik informatie?

• Werkwaard, Regionaal
werkgeversservicepunt;
• Avres

Jongerenwerk Leerdam
I www.jongerenwerkleerdam.nl
E info@jongerenwerkleerdam.nl
T 0345 623790
Kleurrijk Wonen
I www.kleurrijkwonen.nl • E info@kleurrijkwonen.nl
T 0345 596100
Servicebureau MEE (Plus Groep)
I www.mee.nl
E servicebureau@meeav.nl
T 0183 691600
Melding openbare ruimte
I www.verbeterdebuurt.nl • I www.leerdam.nl
E info@leerdam.nl • T 0345 636363
Meldpunt zorg en overlast
I www.dienstgezondheidjeugd.nl
E info@dienstgezondheidjeugd.nl
T 0909 6353786 (Zorg en overlast)

Vrijwilligerswerk

Huisvesting
Wonen/
(huren)

Huiselijke
relatie

Opvoeding

Verslaving

Justitie/
Veiligheid
overlast

Reclassering

Klachten

Leefomgeving

Vragen op
meerdere gebieden tegelijk
(zoals zorg en
financiën en/of
wonen etc.)

Nederlandse Patienten Vereniging, afdeling
Vrijwillige Thuishulp
E jannettesinke@solcon.nl • T 0345 641881

• Ik wil best wel eens vrijwilligerswerk doen.
• Wie heeft er een overzicht van de
mogelijkheden?
• Ik zoek een vrijwilliger

Stichting Welzijn

• Waar kan ik mij melden met mijn verhuisen/of woonwens?
• Ik zou graag in een ander huis/ andere buurt
wonen. Waar kan ik inlichtingen krijgen?

KleurrijkWonen

Mijn woning voldoet niet meer omdat ik
lichamelijke klachten heb. Waar kan ik een
(traplift) woningaanpassing aanvragen?

Sociaal Loket (Wmo)

Waar kan ik terecht met vragen over
relatieproblemen?

Uw eigen huisarts of Sociaal Loket
(sociaal team)

Seniorenraad Leerdam
E seniorenraadleerdam@xs4all.nl

Ik heb te maken met huiselijk geweld.
Waar kan ik hiermee terecht?

Veilig Thuis (voorheen AMHK), huisarts

Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
I www.jeugdzhz.nl • T 078 7708530

Ik maak mij zorgen over het welzijn van
mijn buurmeisje en ik heb vermoedens
van mishandeling, wie kan ik bellen?

Veilig Thuis (voorheen AMHK), politie

Waar kan ik terecht met vragen over
opvoeding en opvoedondersteuning?

U kunt op verschillende plaatsen deze
vragen stellen, o.a. bij:
Huisarts, school, consultatiebureau,
servicebureau MEE of het Sociaal Loket

Waar moet ik zijn voor verslavingszorg?

Uw eigen huisarts of Sociaal Loket
(sociaal team)

Ik heb vragen over verslaving, waar kan ik
terecht?

Uw eigen huisarts, jongerenwerker,
Bouman verslavingszorg

Waar kan ik overlast van buren, hangjongeren,
huisdieren, hondenpoep, geluidshinder (bv.
bedrijven), enz. melden?

Politie
www.verbeterdebuurt.nl

Mijn buurman gedraagt zich vreemd. Hij
vereenzaamt, is vervuild en bezorgt overlast.
Waar kan ik dit melden?

Veilig Thuis, zorg en overlast

• Mijn partner wordt ontslagen uit hechtenis. Wie kan ons ondersteunen bij zijn/haar
terugkeer?
• Ik word in hechtenis genomen en heb vragen
over de zorg voor mijn kinderen?

Avres Regionaal Coördinatiepunt Nazorg
ex-gedetineerden AV 18+ ( RCN AV)

• Ik heb advies nodig over de ondersteuning
die ik ontvang. Waar kan ik hiervoor terecht?

Als u er niet uit komt kunt u contact opnemen
met de klachtencommissie van uw zorgaanbieder

Ik heb ondersteuning bij de gemeente
aangevraagd en ik ben het niet eens met de
beslissing/toekenning. Bij wie kan ik hiermee
terecht?

• Vertrouwenspersoon Jeugd:
Advies en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
• Vertrouwenspersoon Wmo:
landelijk steunpunt medezeggenschap
• Commissie bezwaar en beroep, klachtencommissie gemeente of een vertrouwenspersoon, contactgegevens via de gemeente

Platform Gehandicaptenbeleid Leerdam
E pgl@upcmail.nl • T 0345 616129

Rivas
I www.rivas.nl
T 0900 8440
Schuldhulpmaatje
I www.schuldhulpmaatje.nl • T 071 20 001 00

Sociaal Loket
E sociaalteam@leerdam.nl, wmo@leerdam.nl
I www.leerdam.nl
T 0345 636330, 0345 636377 beide nummers op
werkdagen bereikbaar van 09.00-12.30 uur
Stichting Leergeld Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden
I www.leergeldav.nl • E info@leergeldav.nl
T 0183 76 47 07
Stichting Welzijn
I www.stichtingwelzijn.nu • T 0345 637363
vrijwilligers informatie Punt
E VIP@stichtingwelzijn.nu
SVB, Servicecentrum PGB
I www.svb.nl/pgb • T 030 2648200
Syndion, Servicecentrum Gorinchem
I www.syndion.nl • E info@syndion.nl
T 0183 651150
Veilig Thuis
I www.vooreenveiligthuis.nl • T 0800 2000
Voedselbank Leerdam
I www.voedselbankleerdam.nl
E info@voedselbankleerdam.nl • T 06 48011140

Ik wil graag met de buurt een trapveldje
voor de jeugd realiseren, bij wie moet ik dat
melden?

Wijkraad van uw dorp/kern
of www.verbeterdebuurt.nl

De lantarenpaal voor mijn deur doet het niet
meer, waar kan ik dat melden?

www.bureau-ovl.nl of info@leerdam.nl

Waar kan ik (buurt)activiteiten vinden?

•w
 ww.leerdam.nl, evenementen
• www.jongleerdam.nl
•w
 ww.stichtingwelzijn.nu, activiteiten/
dienstverlening

Heeft u vragen op verschillende gebieden, zoals een combinatie van onderstaande vragen:
• Waar kan ik terecht met vragen over opvoeding en opvoedondersteuning? En/of
• Ik ben bang dat ik depressief ben.
Waar kan ik terecht? En/of
• Het lukt mij niet meer om mij goed te
verzorgen. Ik heb problemen met wassen/
aankleden/koken/huishouden.

Politie Leerdam
I www.politie.nl/mijn-buurt • T 0900 8844

Sociaal Loket:
Iedere inwoner blijft de toegang tot hulp en/
of ondersteuning houden die er nu is, bijv.
via school, huisarts, peuterspeelzaal of
consultatiebureau.
Als je er niet uitkomt kan je het Sociaal Loket
bellen. Hieronder vallen het sociaal team en
het Wmo Loket.

Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam,
T +31 (0)345 63 63 63, F +31 (0)345 61 36 43, E info@leerdam.nl, I www.leerdam.nl

Werkplein Drechtsteden / UWV
I www.werk.nl
E klantenservice.dordrecht@uwv.nl
I www.uwv.nl • T 0900 9294
Werkwaard
I www.werkwaard.nu • E info@werkwaard.nu
Wijkraad Centrum | wnd.
voorzitter dhr. P. Beumer
4141 CC Leerdam
T 06 51272549 • E b.roadrunner@upcmail.nl
Wijkraad Noord en ter Leede
Secr. R.A. van Rossem
De Lormstraat 11, 4143 GW Leerdam
E rvrossem@outlook.com
Wijkraad Oost
Inl. E. Wammes
E info@wijkraadoostleerdam.nl
I www.wijkraadoostleerdam.nl
Wijkraad West
Secretaris. mw. H.F. de Pender
Lingestraat 65, 4142 ZB Leerdam
E hfdepender@kpnplanet.nl • T 0345 615510
Wmo Loket (Zie ook Sociaal Loket)
E wmo@leerdam.nl
T 0345 636377
Yulius (geestelijke gezondheidsinstelling)
I www.yulius.nl • T 088 4050600		

