Een plek in de buurt voor alle inwoners van Dordrecht,
van jong tot oud, met kleine én grote vragen over zorg,
ondersteuning en financiën.

Wij zoeken met jou mee naar antwoorden bij vragen over o.a. de onderstaande onderwerpen.
Dit doen wij op verschillende manieren. Wij bieden je ondersteuning of wijzen je de juiste weg.
Wij zijn de regisseur die de lijntjes uitzet of wij zijn de sleutel tot verdere zorg, hulp- en
dienstverlening.
Zorg en begeleiding
Mogelijkheden m.b.t. voorzieningen, begeleiding
en (informele) zorg
Ondersteuning bij aanvragen zorg/ voorzieningen
Informatie over zorgwetten
Mantelzorgondersteuning
Geldzaken en administratie
Schuldhulpverlening
Toeslagen
Beschermingsmaatregelen
Armoede voorkomen en aanpakken
Opvoeden en opgroeien
Vragen over gedrag
Opgroeien
Opvoeden
Gezin
Informatie onderwijs en opvang

Welbevinden
Sociaal netwerk
Relatie(s)
Woonvragen
Veilig wonen en overlast
Vragen over huren
Informatie over wie kan adviseren bij juridische
vragen over wonen
Werk en dagbesteding
Ondersteuningsmogelijkheden bij zoeken werk
Dagbesteding (met en zonder indicatie)
Informatie over instanties voor vrijwilligerswerk
en/ of participatie

“Hoe krijg ik mijn geldzaken op orde?”
“De zorg voor mijn partner wordt me te zwaar.”
“Ik word gepest.”
“Doe ik de opvoeding wel goed?”
“Het is mij allemaal even teveel.”
“Ik ben ziek (geweest), wat moet ik nu regelen?”

scan voor meer

info!

Het Sociaal Wijkteam is voor alle inwoners
Er is altijd een Sociaal Wijkteam bij jou in de buurt,
waar zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen
terecht kunnen met allerlei vragen, groot én
klein. Wij zijn er voor een ieder die als hij/zij
er zelf niet meer uitkomt, behoefte heeft aan
ondersteuning. Heb je vragen over opvoeden,
opgroeien, relatie(s), geld- en regelzaken,
werk, en dagbesteding, zorg of voorzieningen?
De professionals van het Sociaal Wijkteam
ondersteunen je graag!
Hoe werkt het SWT?
Je komt langs op één van onze inlooppunten, wij
bezoeken je thuis, hebben contact via e-mail
of telefoon. Vervolgens brengen wij samen met
jou in kaart waar je hulp bij nodig hebt of wat er
in jouw leven speelt. Wij geven je informatie en
advies, waarna jij of de mensen om je heen zelf

“Ik weet nu waar ik op moet letten als mijn
kinderen op social media zitten.”
“Er is thuiszorg geregeld voor mijn man;
dit maakt de zorg behapbaar.”

verder kunnen. Lukt dit niet? Dan gaan we gaan
samen met jouw vragen aan de slag.
Soms is er meer tijd nodig om tot een
oplossing te komen. Je krijgt dan een vast
contactpersoon die, samen met jou, een plan
maakt. Onze professionals zijn op de hoogte
van de mogelijkheden wat betreft zorg- en
ondersteuning, de regels én voorzieningen in
jouw wijk en stad. Elke professional heeft naast
algemene deskundigheid, een eigen specialisme.
Als dit specialisme nodig is om jouw vraag
op te lossen, wordt deze professional aan je
gekoppeld.
Het kan zijn dat de ondersteuning van een
(vrijwilligers-) organisatie beter past bij jouw
vraag. In dat geval zorgt jouw contactpersoon
dat jij daar goed terecht komt.

Altijd in de buurt
De locties van het Sociaal Wijkteam Dordrecht zijn
verspreid over heel Dordrecht.
Het werkgebied van het Sociaal Wijkteam is
verdeeld in drie gebieden:
Gebied Centrum - Voor inwoners van de
Binnenstand, 19e eeuwse Schil, Lijnbaan/
Noordflank, Reeland, Staart, industriegebied
Staart of omgeving.
Gebied West - voor inwoners van Wielwijk,
Crabbehof, Zuidhoven, Oud Krispijn, Nieuw
Krispijn, industriegebied West, de buitengebieden
tot en met Willemsdorp.
Gebied Oost - Voor inwoners van Dubbeldam,
Stadspolders of Sterrenburg, ‘t Vissertje, Klein
Dubbelddam, De Hoven, de buitengebieden tot en
met de Kop van ‘t Land.

Zowel in Dordrecht Centrum, West en Oost
kun je op werkdagen, tijdens inloopmomenten
op één van onze locaties terecht voor een
gesprek met één van onze professionals. Wij
zijn ook op andere plekken te vinden, zoals op
peuterspeelzalen, scholen of bij andere instanties
met wie wij samenwerken. Je vindt ons dus altijd
in de buurt.
Eén keer in de week is er avondspreekuur op
locatie Sociaal Wijkteam Centrum. Als je
overdag niet langs kunt komen, kan je hier een
afspraak voor maken. Als je wilt weten welk
inloopmoment het dichtste bij jou in de buurt is,
kun je voor actuele tijden en adressen en terecht
op onze website www.swtdordrecht.nl.
Als je niet langs kunt komen kun je ons ook
bellen, e-mailen of jouw gegevens achterlaten.
Ons telefoonnummer, de e-mailadressen van de locaties en het contactformulier vind je
eveneens op onze website.

“Het gaat nu veel beter op school.”

“Ik voel me niet meer zo eenzaam.”

“Ik kan eindelijk aan mijn schulden werken.”

T 078 221 02 00
Bij crisis, buiten kantoortijden: 0800 -1471
Op onze website www.swtdordrecht.nl vind je onze e-mailadressen en ons contactformulier.
Volg ons op Facebook en blijf altijd op de hoogte van activiteiten, actuele informatie het laatste
nieuws: Facebook/swtdordrecht

