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andhiplein 5, 9501 DB Stadskanaal
ostbus 50, 9460 AB Gieten
 (0599) 635 999

Voor alle inwoners in de
gemeente Heerenveen,

Ameland,
Schiermonnikoog,

Vlieland en Terschelling.

We zijn er voor jouw welzijn
Het kan gebeuren dat je even niet
goed in je vel zit. Of dat je in een
situatie komt waar je wel wat hulp bij
kunt gebruiken. Dit kan gaan over
bijvoorbeeld gezondheid,
eenzaamheid, echtscheiding,
opvoeding of relaties. Samen met jou
kijken we wat je nodig hebt om je
weer goed te voelen. We werken
vraaggericht en kijken daarom graag
samen met jou naar de
mogelijkheden. Je kunt altijd terecht
bij een maatschappelijk werker van
Sociaal Werk De Kaai, zonder
verwijsbriefje en onze hulpverlening
is gratis. De gesprekken kunnen in
overleg bij ons op kantoor of bij jou
thuis plaatsvinden.
 
Present en proactief
We zijn er wanneer je ons nodig
hebt. Je kunt gewoon op ons
afstappen. We kennen je buurt of
dorp goed, want we zijn er altijd. We
werken samen met organisaties om
je altijd van de juiste hulp te kunnen
voorzien. Wij bieden individuele hulp
maar ook hulpverlening in
groepsverband.
 

We zijn er ook voor bedrijven
Werkgever en werknemer zijn samen
verantwoordelijk voor een vlotte
aanpak van het ziekteverzuim. Een
snelle werkhervatting is namelijk in
het belang van beide partijen en een
goede samenwerking is daarbij
noodzakelijk. Onze
bedrijfsmaatschappelijk werker kan
hierbij ondersteunen.
 
Privacy
Gesprekken met een maatschappelijk
werker zijn vertrouwelijk.

Sociaal Werk De Kaai
Trekschuit 20
8447 CJ Heerenveen
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (088) 030 51 50

www.sociaalwerkdekaai.nl
info@sociaalwerkdekaai.nl
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Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy)
verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website
onder het kopje Privacy Statement.


