
SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKEN

      
   
   Maatschappelijk 
      werk  Problemen? 

 Wij helpen u!



Onze maatschappelijk werkers 
helpen bij problemen
Heeft u problemen en wilt u daar 
graag met iemand over praten? 
Vraag dan de maatschappelijk 
werkers van Welzijn De Wolden 
om raad. 
Zij zetten u weer op het goede 
spoor zodat u zelf uw problemen 
kunt oplossen.  

Praten over problemen
Loopt u weleens tegen problemen aan? 
Bent u net ontslagen? Of voelt u zich een-
zaam? Heeft u moeite met de maandelijkse 
financiën en maakt u zich daar druk over?
U bent niet de enige. 

Hoe vervelend ook, problemen horen 
gewoon bij het leven. Het kan helpen om 
hierover te praten met een goede vriend 
of een familielid. 

Maar soms is het probleem te ingewikkeld 
of te privé om met vrienden of familie te 
bespreken. 
In dat geval kunt u altijd terecht bij de 
maatschappelijk werkers van Welzijn 
De Wolden. 

Wanneer naar de 
maatschappelijk werker? 
Onze maatschappelijk werkers helpen bij 
problemen op het gebied van:

•	 Relaties: problemen met partner, ouders, 
kinderen, maar ook gevoelens van  
eenzaamheid.

•	 Verwerking:	rouw, echtscheiding,  
discriminatie, mishandeling.

•	 Verslaving: alcohol, drugs, eten, gokken, 
slaapmiddelen.

•	 Geld: schulden, problemen met uitkeringen 
of toeslagen.

•	 Wonen: mogelijke uithuiszetting,  
aanpassing woning.

•	 Werk: problemen met collega’s,  
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid.

•	 Onderwijs: welke scholing te volgen, pro-
blemen op school met leraren of leerlingen.

Onze maatschappelijk werkers: 
•	 Adviseren:	over mogelijke oplossingen 

voor uw problemen.
•	 Helpen:	zodat u zelf uw problemen kunt 

oplossen. 
•	 Luisteren	goed:	dat u uw verhaal kwijt 

kunt, lucht vaak al op.

WAT TE DOEN BIJ EEN CRISISSITUATIE
Wanneer u meteen hulp nodig heeft, 
kunt u ons altijd bereiken.

Tijdens kantooruren 
Bel de maatschappelijk werkers via 
0528-37 86 86 (9.00-17.00 uur). 

Buiten kantooruren  
Hulp is beschikbaar via 0522-27 99 44 
(na 17.00 uur en ’s nachts).
Belangrijk:	
Dit is een noodnummer. Daarom alleen 
contact opnemen bij problemen en 
situaties die niet kunnen wachten tot de 
volgende werkdag.



Onze maatschappelijk werkers 
helpen bij problemen

Zelf aan de slag
Om uw problemen op te kunnen lossen, 
gaat u in gesprek met de maatschappelijk 
werker. Vaak is één gesprek al voldoende, 
maar soms zijn meer gesprekken nodig. 
Tijdens de gesprekken brengt u samen met 
de maatschappelijk werker de problemen in 
kaart. Vervolgens gaat u zelf aan de slag met 
het oplossen ervan. 
De gesprekken vinden plaats in ontmoe-
tingscentra De Boerhoorn in Zuidwolde en 
De Havezate in De Wijk. Zonodig kan de 
maatschappelijk werker bij u thuis komen.

Soms verwijzen wij u door naar andere 
organisaties. Dit doen we alleen als u 
hiermee instemt.

Vertrouwelijke behandeling
Dat u zich prettig voelt in het contact met 
de maatschappelijk werker vinden wij het 
allerbelangrijkste. Daarom behandelen we 
alle verzoeken strikt vertrouwelijk. Onze hulp 
verplicht u tot niets. 

Geen kosten
Wij zijn er voor inwoners van gemeente 
De Wolden, onze dienstverlening is gratis.
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Wij helpen bij problemen op 

het gebied van relaties, 

verwerking, verslaving, geld, 

wonen, werk en onderwijs.

CONTACT OPNEMEN
Hulp nodig? Vraag dan onze maat-
schappelijk werkers om raad. Dit kan:

•	 telefonisch: 0528-37 86 86 
Op werkdagen van 9.00-17.00 uur.  
Vraag naar een maatschappelijk 
werker.  

•	 per mail: amw@welzijndewolden.nl 
Na ontvangst van uw mail nemen  
we zo snel mogelijk contact met  
u op.

Jeffrey Bolt

Modai van Dijk 

Margreet Nijmeijer



Hulp nodig? 

Bel 0528-37 86 86 

of mail naar 

amw@welzijndewolden.nl

MEER WETEN?

Neem dan contact met ons op. 
Wij zijn op werkdagen (9.00-17.00 uur) 
telefonisch bereikbaar. Of kijk voor meer 
informatie op onze website.

Welzijn De Wolden
Postbus 2
7920 AA Zuidwolde
0528-37 86 86
info@welzijndewolden.nl
www.welzijndewolden.nl

ONZE LOCATIES

Locatie Oost 
Oosterweg 14 
7921 GB Zuidwolde 

Locatie West
Dorpsstraat 78 
7957 AW De Wijk 

LIKE ONS OP FACEBOOK

VOLG ONS OP TWITTER

WWW.WELZIJNDEWOLDEN.NL
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