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Maatschappelijk werk op Vlieland

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, of dat je gewoon je
hart even wil luchten. Dan kun je
terecht bij een maatschappelijk
werker. Op Vlieland is dat Miriam
Wolters van Sociaal Werk De Kaai.
 
Waarvoor kun je bij Miriam terecht?

“Soms loopt het leven anders dan je
wilt. Dit kan gaan over bijvoorbeeld
gezondheid, eenzaamheid,
echtscheiding, opvoeding of relaties,
contact met je vrienden op school,
werk, financiën. Samen met jou kijk ik
wat je nodig hebt om je weer goed te
voelen en wie je daarbij eventueel
kan helpen. Ik werk vraaggericht en
kijk daarom graag samen met jou
naar de mogelijkheden. Je kunt altijd
terecht bij een maatschappelijk
werker van Sociaal Werk De Kaai,
zonder verwijsbriefje en de
hulpverlening is kosteloos. De
gesprekken kunnen in overleg bij jou
thuis of op een kantoor in het
gemeentehuis of op school plaats

vinden en mocht je het fijner vinden
om tijdens het praten een stuk te
lopen dan kan dat ook! Voor het
school maatschappelijk werk kom ik
meestal op de school en is er daar
een ruimte waar we kunnen zitten.
Je kunt altijd contact met mij
opnemen als je dat wilt ook al is het
maar voor een korte vraag. Ook mag
je via Annemarie Kort
(buurtwelzijnswerker) naar mij vragen
als je dat prettiger vindt.“
 
Miriam is te bereiken via: 
06-10926137
m.wolters@sociaalwerkdekaai.nl

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

Bezoekadres
Gemeentehuis Vlieland
Dorpsstraat 127
Vlieland

www.sociaalwerkdekaai.nl
info@sociaalwerkdekaai.nl
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2Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy)
verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website
onder het kopje Privacy Statement.


