Algemeen maatschappelijk werk
Omschrijving
‘’Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken’’.
Dat hoort gewoon bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie, buren of
vrienden. Maar het kan ook zo zijn dat u er samen niet uit komt. Of dat er niemand is met wie
u erover durft of kunt praten. In een dergelijk geval kunt u altijd gebruik maken van de
deskundige hulp van het algemeen maatschappelijk werk (AMW). De hulpverlening is gratis.
De beroepskrachten van het algemeen maatschappelijk werk gaan samen met de hulpvrager
op zoek naar een oplossing of verwijzen door naar een andere instantie.
Algemeen maatschappelijk werk heeft ook een aanbod voor groepswerk en cursussen
waaronder assertiviteitstraining, gespreksgroep voor mensen die hun partner verloren
hebben, cursus omgaan met pubers, cursus kind en echtscheiding.

Voor wie is algemeen maatschappelijk werk bedoeld?
Iedereen kan een beroep doen op de vertrouwelijke hulp van het algemeen maatschappelijk
werk. De beroepskrachten zijn opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen. Zij
gaan samen met u na hoe u het beste geholpen kunt worden. Zij bieden u begeleiding en
ondersteuning bij het werken aan een oplossing voor uw vragen of problemen. Of ze
verwijzen u door als uw hulpvraag bij een andere instanties thuishoort.
Desgewenst nemen ze ook contact op met uw partner of andere gezinsleden, maar alleen
met úw toestemming. Ook kunnen er gezins- of groepsgesprekken plaatsvinden.

Indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig om hulp te krijgen van het algemeen maatschappelijk werk.

Aanvraagprocedure
Met welk problemen kunt u zoal bij het algemeen maatschappelijk werk terecht?
• relatieproblemen
• opvoedingsproblemen
• echtscheiding
• zingevingvragen
• verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
• spanningsklachten
• eenzaamheid
• problemen met de woonsituatie
• problemen op het werk
• werkloosheid of arbeidsongeschiktheid
• problemen die tussen u en instanties zijn ontstaan

Waar vinden de gesprekken plaats?
De gesprekken vinden meestal plaats op het kantoor van het maatschappelijk werk in uw
woonplaats. Als het nodig is, kan de maatschappelijk werker ook een afspraak bij u thuis
maken.

Hoe lang duurt de hulpverlening?
Dat bepaalt u samen met de maatschappelijk werker. Het kan zijn dat u aan één gesprek
voldoende heeft. Is dat niet het geval, dan kunnen meerdere gesprekken volgen.
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Hoe kunt u bij het algemeen maatschappelijk werk terecht komen
U kunt zich (zonder verwijsbriefje) tijdens een spreekuur bij het algemeen maatschappelijk
werk aanmelden. Voor crisissituaties kunt u overdag contact opnemen met algemeen
maatschappelijk werk.
Spreekuren kunt u opvragen bij Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen.
Eventueel kan een eerste contact geregeld worden.
Aanmelden voor groepen en/of cursussen geschiedt via het maatschappelijk werk of via het
aanmeldformulier uit de folder Groepswerk en cursussen

Eigen bijdrage?
Er is geen eigen bijdrage voor het algemeen maatschappelijk werk. Voor sommige
bijeenkomsten van het groepswerk en de cursussen is een eigen bijdrage verschuldigd.
Kosten zijn verschillend per cursus en zijn op te vragen bij het maatschappelijk werk.

Leveringsvoorwaarden
Na de aanmelding voor een intake gesprek gaan verdere afspraken in overleg met de cliënt.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:
Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Wij werken op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl folder ja
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja
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Leveranciers

Surplus Welzijn, locatie Etten-Leur
Adres:
Kerkwerve 46
4873 CJ Etten-Leur
Telefoon:
076 - 5016450
email:
maatschappelijkwerk@surpluswelzijn.nl
Spreekuur:
maandag tot en met vrijdag 9.00-10.00 uur.
Folder beschikbaar: Ja

Surplus Welzijn, locatie Zundert
Adres:
Gezondheidscentrum De Welborg 9
4881 CZ Zundert
Telefoon:
076-5971554
Fax:
076-5972959
Spreekuur:
maandag, donderdag 9.00 – 10.00 uur
Folder beschikbaar: Ja
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