
Klachten/vertrouwenspersoon ⊲  Ik heb een klacht over Wmo of Jeugd. Waar kan ik dit melden? •   Zorgbelang Zuid Holland Zuid en/of 

    Regionale Adviesraad Wmo

Wegwijzer naar 
ondersteuning en verder 

Heeft u vragen over zorg & welzijn, jeugd of werk? 

Deze kaart is uw wegwijzer! In Sliedrecht willen we dat iedere inwoner, ongeacht zijn aanwezige 
beperking(en), als volwaardig inwoner mee kan en mag doen. De eigen kracht en de kracht van het 
sociaal netwerk van inwoners zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt. Komt u er samen niet uit en 
heeft u hulp nodig? Deze wegwijzer helpt u op weg en biedt u een praktisch handvat! Heeft u vragen 
over een bepaald gebied, dan vindt u hier een aantal voorbeeldvragen en instanties waar u terecht kunt. 
In het blauwe vlak op de achterkant vindt u de contactgegevens van de genoemde organisaties. 

U kunt deze wegwijzer ook digitaal raadplegen op www.sliedrecht.nl en zoek op wegwijzer.

Heeft u vragen op het gebied van Voorbeeldvragen

⊲  Het lukt mij niet meer om mij goed te verzorgen. Ik heb problemen met 

    wassen/aankleden/koken/huishouden.

⊲  Ik zorg voor of ondersteun een naaste, maar het wordt mij teveel. 

⊲  Ik zou graag bij een kennis/familie op bezoek gaan, maar het vervoer is een probleem.

⊲  Vanwege beperkingen heb ik hulp nodig om praktische zaken te regelen zoals 

    de adminstratie, aanbrengen van dagstructuur, aanleren van vaardigheden etc.

U kunt terecht bij

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

Financiën
⊲  Ik heb geld nodig voor een schoolreisje/muziekles/sport voor mijn kind.

⊲  Ik heb onvoldoende zicht op mijn financiën en/of problemen met (af)betalingen/schulden.

•   Stichting Leergeld Drechtsteden

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

Huiselijke relaties
⊲  Waar kan ik terecht met vragen over relatieproblemen?

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

⊲  Ik maak mij zorgen over het welzijn van iemand (kind/volwassenen/oudere) uit mijn 

    omgeving/buurt en heb vermoedens van verwaarlozing/mishandeling/financiële 

    uitbuiting.

•   Sociaal team Sliedrecht

•   Sociaal team Sliedrecht en/of Veilig Thuis

•   Sociaal team Sliedrecht en/of Veilig Thuis

Huisvesting wonen/huren
⊲  Ik zou graag in een ander huis/andere buurt wonen. Waar kan ik inlichtingen krijgen?

⊲  Ik wil urgentie aanvragen, waar vind ik meer informatie?

⊲  Ik heb een huurschuld en/of kan mijn huur niet betalen.

⊲  Ik heb psychische beperkingen. Kom ik in aanmerking voor beschermd wonen?

⊲  Ik heb een verstandelijke beperking. Kom ik in aanmerking voor begeleid wonen?

⊲  Vanwege lichamelijke klachten is mijn woonsituatie ongeschikt, waar kan ik terecht 

    voor vragen over aangepaste woningen?

•   Tablis Wonen

•   Tablis Wonen

•   Tablis Wonen

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

Jeugd, gezin en opvoeding
⊲  Waar kan ik terecht met vragen over opvoeding, verzorging en opvoedingsondersteuning?

⊲  Ik maak mij zorgen over de ontwikkeling van mijn kind (lichamelijk en/of emotioneel). 

⊲  Mijn kind zit niet lekker in zijn/haar vel, waar kan ik terecht?

⊲  Waar kan ik terecht voor specialistisch jeugdhulp voor mijn kind?

⊲  Mijn kind gebruikt mogelijk verslavende middelen, waar kan ik hiermee terecht?

⊲  Mijn partner en ik gaan scheiden, hoe begeleid ik onze kinderen hierbij?

⊲  Na onze relatiebreuk loopt de omgangsregeling niet goed, wat nu?

⊲  Ik maak mij zorgen over het welzijn van mijn buurmeisje en ik heb vermoedens van 

    mishandeling, wie kan ik bellen?

•   Centrum voor Jeugd en Gezin en/of huisarts

•   Centrum voor Jeugd en Gezin en/of huisarts

•   Centrum voor Jeugd en Gezin en/of huisarts

•   Centrum voor Jeugd en Gezin en/of huisarts

•   Centrum voor Jeugd en Gezin en/of huisarts

•   Centrum voor Jeugd en Gezin en/of huisarts

•   Centrum voor Jeugd en Gezin en/of huisarts

•   Veilig Thuis en/of Centrum voor Jeugd en  

     Gezin

Justitie, veiligheid 
en/of overlast

⊲  Waar kan ik overlast van buren, hangjongeren, huisdieren enz. melden?

⊲  Mijn buurman gedraagt zich vreemd. Hij vereenzaamt, is vervuild en bezorgt overlast. 

    Waar kan ik dit melden?

•   Uw wijkagent via de politie

•   Veilig Thuis en/of Sociaal team Sliedrecht

Activiteiten dagelijks leven



Sociaal team Sliedrecht 
Industrieweg 11, Sliedrecht 

0184-495835 

infowmo@sliedrecht.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht 
Nicolaas Beetstraat 2-6, Sliedrecht 

0184-420539

www.cjgsliedrecht.nl 

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)   
Spuiboulevard 298, Dordrecht 

078-7708910 

www.socialedienstdrechtsteden.nl

Bouman GGZ 

088-2303300 

www.boumanggz.nl 

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht 
Industrieweg 13, Sliedrecht 

0184-416729

www.welzijnswerksliedrecht.nl 

Yulius 

Telefoon 088-4050600 

www.yulius.nl

 

Stichting Leergeld Drechtsteden 
078-6123119  

www.leergelddrechtsteden.nl

UWV Werkbedrijf 
Spuiboulevard 298, Dordrecht 

0900-9294 

www.uwv.nl

Tablis Wonen 

Zuiderzeestraat 210, Sliedrecht 

0184-444844 

www.tabliswonen.nl

Veilig Thuis bij kinder- en 
oudermishandeling en huiselijk geweld 
0800-2000 (24 uur per dag bereikbaar) 

Veilig Thuis bij zorg en overlast 
0909-6353786

www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl

Regionaal Bureau Zelfstandigen 

rbz.wi@rotterdam.nl 

Bereikbaar via gemeente Rotterdam: 14010  

Politie Sliedrecht 
Rijnstraat 315, Sliedrecht 

0900-8844 

MEE Drechtsteden 

Johan de Wittstraat 40a, Dordrecht 

078-7508900

www.meeplus.nl 

Zorgbelang Zuid Holland Zuid 

088-9294000

vertrouwenspersoon@

zorgbelangzuidhollandzuid.nl

 

Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht 
(SJOS) 
Stationsweg 4, Sliedrecht 

0184-414273 

www.sojs.nl

Bibliotheek Sliedrecht 
Scheldelaan 1, Sliedrecht 

078-6205500 

Regionale adviesraad WMO Drechtsteden 

078-6176982

regionaleadviesraadwmodrechtsteden.nl

Participe Vluchtelingenbegeleiding
Scheldelaan 1, Sliedrecht 

06-48982237

www.participe.nu 

Heeft u vragen op het gebied van Voorbeeldvragen

⊲  Waar moet ik zijn voor informatie over of het aanvragen van hulpmiddelen 

     (scootmobiel, traplift etc) en/of woningaanpassingen?

⊲  Waar kan ik terecht met vragen over mijn gezondheid?

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

⊲  Ik heb vragen over medicijnen.

⊲  Ik heb een Wet Langdurige Zorg (WLZ) indicatie en ben op zoek naar ondersteuning. 

⊲  Waar kan ik terecht met vragen over een opname in een verzorgingshuis?

U kunt terecht bij

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

•   Uw eigen huisarts

•   Uw eigen huisarts en/of Yulius

•   Uw eigen huisarts en/of apotheek

•   MEE Drechtsteden en/of Zorgbelang

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

Verslaving
⊲  Waar moet ik zijn voor verslavingszorg?

⊲  Ik heb vragen over verslaving, waar kan ik terecht?

•   Uw eigen huisarts en/of Bouman GGZ

•   Uw eigen huisarts en/of Bouman GGZ

Werk en inkomen
⊲  Ik verdien minder dan 110% van het minimuminkomen. Waar kan ik terecht voor 

    informatie over vergoeding van extra kosten of minimaregelingen?

⊲  Kom ik in aanmerking voor ondersteuning door de voedselbank?

⊲  Ik raak mijn baan kwijt. Wat moet ik als eerste doen?

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

⊲  Ik heb een beperking en ik zoek werk.

⊲  Ik ben ondernemer en ben op zoek naar arbeidskrachten met een beperking.

⊲  Ik ben een ZZP’er en kan niet rondkomen van mjn inkomsten en/of ik heb schulden.

•   Sociale Dienst Drechtsteden

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

•   UWV

•   UWV

•   UWV

•   UWV

•   Regionaal Bureau Zelfstandigen

Vrijwilligerswerk
⊲  Ik wil vrijwilligerswerk gaan doen of ben op zoek naar een vrijwilliger.

⊲  Ik heb vragen over participatieplaatsen, waar kan ik terecht met mijn vragen?

•   Stichting Welzijnswerk Sliedrecht 

     (vrijwilligerspunt)

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

Sociaal netwerk
⊲  Ik ben eenzaam. Hoe kan ik dat doorbreken?

⊲  Welke activiteiten worden er in mijn woonplaats georganiseerd?

⊲  Waar kan ik meer informatie vinden over statushouders in Sliedrecht?

⊲  Ik heb een (keukentafel)gesprek en er is niemand uit mijn sociaal netwerk die met mij 

     mee kan gaan, waar kan ik terecht voor ondersteuning?

•   Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

•   Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

•   Participe Vluchtelingenbegeleiding

•   Sociaal team Sliedrecht (Wmo Loket)

ADRESSEN:

Lichamelijke en/of 
geesteijke gezondheid

Wegwijzer naar 
ondersteuning en verder 


