WEGWIJZER NAAR
ONDERSTEUNING
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! U kunt deze wegwijzer
ook digitaal raadplegen op
www.sliedrecht.nl (ook in het Engels).

Activiteiten dagelijks leven

→ Ik heb problemen met wassen/aankleden/
koken/huishouden.
→ Ik zorg voor of ondersteun een naaste,
maar het wordt mij teveel.
→ Ik wil bij een kennis/familie op bezoek,
maar het vervoer is een probleem.
→ Vanwege beperkingen heb ik hulp nodig
om praktische zaken te regelen zoals
de administratie, aanleren van
dagstructuur en/of vaardigheden etc.
↘ U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis

Lichamelijke en/of
geestelijke gezondheid

→ Ik wil informatie over het aanvragen van
hulpmiddelen en/of woningaanpassingen?
→ Ik ben bang dat ik depressief ben.
→ Ik heb vragen over medicijnen.
→ Ik heb een Wet Langdurige Zorg (WLZ)indicatie en ik zoek naar ondersteuning.
→ Waar kan ik terecht met vragen over een
opname in een verzorgingshuis?
↘ U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis

Huiselijke relaties

→ Ik heb vragen over relatieproblemen.
→ Ik heb te maken met huiselijk geweld.
→ Ik maak mij zorgen over het welzijn van
iemand (kind/volwassenen/oudere) uit

Maatjesproject
Het Vrijwilligerspunt coördineert ook een
maatjesproject. Wilt u iets voor een ander
betekenen en maatschappelijk betrokken
zijn, dan is het maatjesproject heel
geschikt. Eén keer in de twee weken spreekt
u af met iemand die zich eenzaam voelt en
behoefte heeft aan contact. Dikwijls is er
een achterliggende oorzaak, namelijk een
overlijden van een dierbare, werkloosheid,

mijn omgeving/buurt en heb vermoedens
van verwaarlozing/mishandeling/financiële
uitbuiting.
↘ U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis

Huisvesting wonen/huren

→ Ik zou graag willen verhuizen.
→ Ik wil urgentie aanvragen.
→ Ik heb een huurschuld en/of kan mijn
huur niet betalen.
↘ U kunt terecht bij Tablis Wonen
→ Vanwege lichamelijke klachten is mijn
woonsituatie ongeschikt geworden.
↘ U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis
→ Ik heb psychische beperkingen. Kom ik in
aanmerking voor beschermd wonen?
→ Ik heb een verstandelijke beperking. Kom
ik in aanmerking voor begeleid wonen?
↘ U kunt terecht bij de Sociale Dienst
Drechtsteden

Jeugd, gezin en opvoeding

→ Ik maak mij zorgen over de ontwikkeling
van mijn kind.
→ Mijn kind zit niet lekker in zijn/haar vel
→ Ik zoek specialistische jeugdhulp.
→ 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 heb vermoedens van mishandeling.
↘ U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis
en/of uw huisarts

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 kunt terecht bij uw wijkagent
(politie) en/of bij Het Bonkelaarhuis,
of bij Tablis Wonen

Klachten/vertrouwenspersoon

→ Ik ben ontevreden over de klachtenafhandeling van de organisatie die mij
ondersteuning en hulp heeft geboden.
↘ U kunt terecht bij Zorgbelang en/of
Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht

Verslaving

→ Ik heb vragen over verslaving(-szorg).
↘ Raadpleeg uw huisarts, de
verbindingsfunctionaris en/of Antes

Werk en inkomen

→ Ik verdien minder dan 110% van het
minimuminkomen. Waar kan ik terecht
voor informatie over vergoeding van
extra kosten of minimaregelingen?
↘ U kunt terecht bij de Sociale Dienst
Drechtsteden
→ Ik raak mijn baan kwijt. Wat doe ik?
→ Ik ben werkloos, en wil als vrijwilliger
iets betekenen. Mag dat zo maar?
→ Ik heb een beperking en ik zoek werk.
↘ U kunt terecht bij het UWV
→ Ik ben ondernemer en ben op zoek
naar arbeidskrachten met een beperking
→ Ik heb vragen over participatieplaatsen.
↘ U kunt terecht bij Sliedrecht Werkt

Vrijwilligerswerk

→ Ik wil vrijwilligerswerk gaan doen
of ben op zoek naar een vrijwilliger.
↘ U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis
en/of bij het Vrijwilligerspunt

Sociaal netwerk

→ Ik ben eenzaam.
→ 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.
↘ U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis
en/of Participe

ADRESGEGEVENS
Adviesraad
Sociaal Domein Sliedrecht
www.asd-sliedrecht.nl
Antes
088 - 230 3300
www.antesgroep.nl

Word vrijwilliger via het
Vrijwilligerspunt!
Wilt u nieuwe mensen leren kennen? Werkervaring opdoen? Of gewoon iets waardevols
voor een ander doen? Kom dan eens langs
bij het Vrijwilligerspunt en word vrijwilliger!
Als vrijwilliger kunt u van alles doen. Van

gidsen in een museum tot klusjes
bij de kinderboerderij. En van
administratieve ondersteuning tot
het begeleiden van sporters. Het
Vrijwilligerspunt werkt samen met
vrijwilligersorganisaties en heeft
een uitgebreid vacatureaanbod.
De medewerkers zoeken graag
iets passends met u uit. Hierbij
staan uw wensen en
mogelijkheden centraal.
Interesse?
Bel of mail het Startpunt of loop
bij ons binnen. Dit kan elke
maandag tussen 9.00 en 11.00
uur, in de Bibliotheek Aanzet,
Scheldelaan 1.

Adresgegevens:

Bonkelaarplein 7 | 3363 EL Sliedrecht
Tel. 0184 – 420 539

Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 17:00 uur
info@sociaalteamsliedrecht.nl

website: www.bonkelaarhuis.nl

NIEUW IN SLIEDRECHT!

Bibliotheek AanZet
Scheldelaan 1, Sliedrecht
078 - 620 5500
Consultatiebureau Sliedrecht
Bonkelaarplein 7, Sliedrecht
0184 - 420 539
Crisisdienst
Zuid-Holland Zuid
0800 - 1471 (dag en nacht
beschikbaar)
Humanitas/Home-start
Bonkelaarplein 7, Sliedrecht
0184 - 420 539
Participe
Vluchtelingenbegeleiding
Scheldelaan 1, Sliedrecht
06 - 48 98 22 37
www.participe.nu
Politie Sliedrecht
Rijnstraat 315, Sliedrecht
0900 - 8844
Sliedrecht werkt
www.sliedrechtwerkt.nl
Sociaal team Sliedrecht
Bonkelaarplein 7, Sliedrecht
0184 - 420 539
www.sociaalteamsliedrecht.nl
Sociale Dienst Drechtsteden
(SDD)
Spuiboulevard 298, Dordrecht
078 - 770 8910
www.socialedienstdrechtsteden.nl
Stichting Leergeld
Drechtsteden
078 - 612 3119
www.leergelddrechtsteden.nl

een chronische ziekte, ouderdom etc.
Bij een maatje staan menselijke kwaliteiten
zoals warmte, tijd, respect, humor en begrip
centraal. Geïnteresseerden die zich hierin
herkennen en één keer in de twee weken
een paar uur beschikbaar zijn, kunnen
contact opnemen met Het Bonkelaarhuis.

ALLES ONDER 1 DAK

Stichting Open Jeugdwerk
Sliedrecht (SOJS)
Stationsweg 4, Sliedrecht
0184 - 414 273
www.sojs.nl
Stichting Welzijnswerk
Sliedrecht
Bonkelaarplein 7, Sliedrecht
0184 - 420 539
www.welzijnswerksliedrecht.nl
Tablis Wonen
Zuiderzeestraat 210, Sliedrecht
0184 - 444 844
www.tabliswonen.nl
UWV Werkbedrijf
Spuiboulevard 298, Dordrecht
0900 - 9294
www.uwv.nl
Verbindingsfunctionaris
0184 - 495 972
Zorgbelang Zuid Holland Zuid
088 - 929 4000
vertrouwenspersoonwmo@
zorgbelang-zuidholland.nl

HÉT STARTPUNT VOOR
HULP EN ONDERSTEUNING

WAARVOOR KUNT U IN HET BONKELAARHUIS TERECHT?
Dat kan voor van alles zijn. Bijvoorbeeld voor:
→ groei en ontwikkeling van uw kind			
→ psychische problemen
→ gedragsproblemen

Waar gaat u heen als u om hulp, een

→ verstandelijke en/of lichamelijke beperking

persoonlijk advies of ondersteuning

→ relatie- en gezinsproblemen

verlegen zit? Vroeger ging u daarvoor

→ financiële problemen

naar het Centrum voor Jeugd en Gezin,

→ mantelzorgondersteuning

het Wmo-loket of het Sociaal team. Dat
wordt eenvoudiger. Vanaf nu kunt u met
al uw vragen terecht bij hét startpunt
voor hulp en ondersteuning:
het Bonkelaarhuis. Het mooie daarvan
is, dat u zelf niet hoeft uit te zoeken wie
u het beste kan helpen. Op basis van uw
vraag krijgt u of direct een advies of zorgen we ervoor dat u passende hulp krijgt.

→ verslaving
→ moeizame ouder-kind-relatie
→ eenzaamheid
→ of een combinatie van bovenstaande problemen
Heeft u een vraag en twijfelt u of u daarmee bij het Startpunt terecht kunt?
Schroom niet en bel gewoon. Of loop even binnen. De ingang bevindt zich aan
de kant van het parkeerplein, Bonkelaarplein 7. U treft in het Bonkelaarhuis
vijf dagen per week twee sympathieke dames bij de balie: Josca Bor (foto)
en Mirjam Mijnster. Zij zijn goed thuis in alle Sliedrechtse voorzieningen.
Zij nemen uw vraag aan en helpen u graag verder.

CONTACT
Bezoek, mail of bel het Startpunt, geopend van
maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30
en 17.00 uur. Het telefoonnummer is
(0184) 420 539. U kunt het Startpunt ook
mailen, via info@sociaalteamsliedrecht.nl.

BESTE INWONER,

Nieuwe website Mantelzorgpunt Sliedrecht

Mantelzorger, ben ik dat?

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van Sliedrecht gelukkig kan
opgroeien, fijn kan samenleven en prettig ouder kan worden. We investeren
daarom graag in het welzijn van onze inwoners, maar zorgen ook voor
passende ondersteuning en/of zorg als u het zelf (even) niet meer kunt.

Zorgen voor een ander vinden veel mensen de normaalste zaak van de wereld. En
dat is mooi. Maar vergeet niet ook goed voor uzelf te zorgen!
Als mantelzorger heeft u nooit vrijaf, want u weet dat er op u gerekend wordt.
Zorgt u voor een familielid of voor een goede bekende van u? Weet dan, dat u
altijd terecht kunt bij het Mantelzorgpunt. Dat geldt voor volwassen mantelzorgers, maar ook voor jonge mensen die regelmatig de zorg op zich nemen.

Via deze zorgkrant willen wij u informeren over de verschillende
voorzieningen en het ondersteuningsaanbod in Sliedrecht. Maar nog
belangrijker: vanaf nu kunt u op één plek terecht voor al uw vragen op
het gebied van jeugd & gezinshulp, zorg & welzijn en werk & inkomen:
Het Bonkelaarhuis.
U hoeft niet zelf op zoek naar antwoorden op uw vragen, maar in het
Bonkelaarhuis staat uw vraag centraal! Er wordt door professionals
samengewerkt om passende ondersteuning te bieden die van
toegevoegde waarde is. Passend bij uw situatie.
Iedereen hoort erbij. Iedereen telt mee. Iedereen doet mee.
Daar sta ik voor en daar maken wij ons hard voor!

De medewerkers van het Mantelzorgpunt bieden een luisterend oor en
geven informatie en advies. Over het combineren van de zorg met uw andere
dagelijkse bezigheden bijvoorbeeld. En over workshops en bijeenkomsten waar
u naartoe kunt om lotgenoten te treffen. Zij weten ook op welke regelingen en
voorzieningen u aanspraak kunt maken en kunnen u, als u dat wilt, koppelen aan
een vrijwilliger. Dat geeft u de gelegenheid om even weg te gaan, iets voor u zelf
te doen en de zorg met een ander te delen.

Hulp en advies voor
jong en oud

Wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor respijtzorg? Respijtzorg (vervangende
zorg) biedt u de mogelijkheid om uw zorgtaken tijdelijk aan een ander over te
dragen. Schroom niet en vraag ondersteuning! Neem een kijkje op onze nieuwe
website www.mantelzorgpuntsliedrecht.nl.

Het nieuwe Bonkelaarhuis is er voor advies
en ondersteuning voor jong en oud. Er staan
maatschappelijke werkers (indien gewenst
met een levensbeschouwelijke achtergrond)
voor u klaar om uw persoonlijke situatie te
bespreken en praktische ondersteuning te
bieden. U kunt er terecht om uw hart te
luchten en te bespreken hoe u verder kunt.

Hartelijke groet,

Met hartelijke groet,
Hanny Visser-Schlieker

In het Bonklaarhuis kunt u terecht voor éénop-één gesprekken, maar ook voor relatiegesprekken en hulp bij rouwverwerking. De
maatschappelijke werkers komen ook graag
naar u toe, zodat u in uw vertrouwde
omgeving in alle rust en privacy het
gesprek kunt aangaan.

Indien maatschappelijk werkers
inschatten dat u andere (aanvullende) specialistische hulp nodig heeft,
zullen ze dit met u bespreken en u
de weg wijzen om deze
ondersteuning aan te vragen.

Meedoen is belangrijk. Want
eigenlijk voelt iedereen zich
prettiger als 'ie lekker de deur
uit kan en iets te doen heeft
op een dag. Dat is precies
de reden waarom de medewerkers in het Bonkelaarhuis
mogelijk maken dat iedereen
kan meedoen.

Eén van die vrijwilligers is Ria den Hollander.
Zij helpt al negen jaar ouders om van het
gezinsleven iets moois en gezelligs te
maken: "Kinderen vind ik heel leuk. Ik ga
graag met hen naar de kinderboerderij of ik
leer hen iets nieuws, bijvoorbeeld fietsen.
Dat doe ik niet alleen omdat het goed is
voor de kinderen. Door het even samen te
doen, haalt het ook de druk van de ketel bij
ouders. Of de andere kinderen in het gezin,
die misschien minder aandacht vragen,
krijgen ook eens een uurtje van papa of
mama, alleen voor hen."
Sascha Zonneveld is coördinator. Zij kent de
opvoedvrijwilligers, zorgt ervoor dat ze een
goede training krijgen en zoekt voor elk
gezin een vrijwilliger die bij hen past: "Het
fijne van zo'n vrijwilliger, is dat je vriendschappelijk met elkaar omgaat. En je kunt
ook hele praktische steun krijgen. Dat is
goed voor de ontspanning en de sfeer bij
mensen thuis."

De
Buurtmakelaar

Iedereen
kan meedoen

'Opvoeden kan soms
best pittig zijn'

Moet u nog een beetje wennen aan het
ouderschap? Heeft uw kind af en toe meer
aandacht nodig dan u kunt geven? Heeft u
behoefte aan een luisterend oor of praktische hulp? Dan is het fijn om terug te vallen
op de hulp van iemand die u goed kent.
Omdat lang niet iedereen zo iemand in de
buurt heeft, is er de ondersteuning van het
Bonkelaarhuis. Er staan vrijwilligers klaar om
u te helpen!

"Thuis moet een fijne plek zijn om op te
groeien en onze vrijwilligers helpen daarbij",
vertelt Sascha. "Je kunt hen niet zomaar vragen voor huishoudelijke klusjes of als oppas.
Zo moet je de hulp niet zien. Je doet dingen
samen en bouwt een band met elkaar op.
En als je dat wilt, dan kun je je hart bij onze
vrijwilliger luchten. Hij of zij weet wat het is
om op te voeden en helpt je door moeilijke
tijden heen. Ook fijn, is dat een vrijwilliger
je kan helpen om aan een eigen netwerk te
komen. Bijvoorbeeld een goede buur of een
nieuwe kennis, op wie je af en toe terug kunt
vallen. We schrijven trouwens geen dossier

Eerste hulp in het
Bonkelaarhuis!
In het dagelijks leven komt iedereen weleens
zaken tegen, waarvan je niet precies weet
hoe het zit. Geld- en regelzaken kunnen
behoorlijk ingewikkeld zijn.
→
→
→
→
→
→
→
→

→

Uw uitkering wordt stopgezet. Mag dat?
Klopt uw huurtoeslag wel?
Heeft uw kind recht op studiefinanciering?
Op hoeveel alimentatie mag u rekenen?
Welke hulp is er om uit de schulden te
komen?
Ontslag dreigt... Mag dat zomaar?
Is de voedselbank er ook voor u?
Of u hebt een meubel gekocht, dat al
meteen stuk is. Hoe stelt u daarover een
brief op?
Hoe krijgt u uw administratie op orde?

Sociaal-juridisch advies

Het Bonkelaarhuis biedt een steuntje in de rug!

In het verbouwde Bonkelaarhuis vindt u heel
veel ondersteuning onder één dak. Die
ondersteuning is bedoeld om u te helpen
zelfstandig en prettig te leven. Dat betekent
ook dat er een steuntje in de rug voor u is,
als u hulp kunt gebruiken in uw gezin. Want
laten we eerlijk zijn; opvoeden is soms best
pittig.

Vragen over wet- en regelgeving

of plan. We doen gewoon wat
nodig is, maximaal een jaar
lang."
Bent u benieuwd wat een
opvoedvrijwilliger voor uw gezin
kan betekenen? Of laat u zich dit
najaar graag trainen tot
opvoedvrijwilliger? Loop eens
binnen bij het Bonkelaarhuis.

Bent u niet meer zo mobiel?
Hebt u moeite om rond te
komen? Of gaat u gewoon
niet zo makkelijk de deur
uit? Bij het Startpunt krijgt u
informatie over activiteiten
waar u zo bij aan kunt sluiten.
Bijvoorbeeld bij beweeg je fit,
zwemmen, yoga, kaarten of
koersbal. U hoort er ook waar
en wanneer u anderen kunt
ontmoeten. Daarvoor zijn
speciale koffieochtenden
en visitekringen.
Heeft u hulp nodig om zelfstandig te kunnen blijven
wonen? Informeer dan eens
naar de maaltijden-, boodschappen- en klussendienst.
Het is goed om te bespreken
of u ook in aanmerking komt
voor andere voorzieningen.

In Sliedrecht is de gemeenschapszin
groot. Wij hebben een rijk verenigingsleven met veel vrijwilligers. De kerken en
geloofsgemeenschappen spelen ook een
grote rol in de zorg voor elkaar.
Burenhulp
Wilt u graag uw buurtgenoten leren
kennen en/of iets voor ander in de buurt

betekenen? Of heeft u juist behoefte aan contact of ondersteuning
door uw buren? Neem dan contact
op met het Startpunt. De buurtmakelaar komt graag naar u toe om
met u te bekijken hoe uw ideeën/
wensen vorm kunnen krijgen.
Indien mogelijk samen met andere
buurtbewoners en/of organisaties.

Zorg en begeleiding voor
ieder kind en elke ouder
Met uw kind naar het consultatiebureau?
Een inenting halen? Dat doet u voortaan niet
meer in de Nicolaas Beetsstraat, maar in het
Bonkelaarhuis. Sinds 3 september zijn hier
meerdere organisaties die kinderen,
jongeren en hun ouders gratis advies en
ondersteuning bieden.
U kunt hier terecht als u een jong kind hebt.
Bijvoorbeeld om de groei en ontwikkeling
van uw kind te volgen, voor tips en adviezen
over borstvoeding, leren eten, peuter- en
kleutergedrag, opvoedadvies en inentingen.
Maar u kunt er ook terecht met uw oudere
kind, want het Sociaal team Sliedrecht biedt
vanuit het Bonkelaarhuis hulp aan jong en
oud. Bijvoorbeeld als er een behoefte is aan
het vergroten van sociale vaardigheden, als
u tips wilt voor omgaan met moeilijk gedrag,
als u denkt dat uw kind specialistische zorg
nodig heeft of als u meer wilt weten over de
voorzieningen die er voor hem of haar zijn.
Wat het ook is, als uw vraag te maken heeft
met hulp aan uw kind (anders dan een
medische klacht) dan belt u het Startpunt in
het Bonkelaarhuis. Digitaal aanmelden
of uw vraag stellen kan ook, via
www.sociaalteamsliedrecht.nl of u
gaat even langs bij het Bonkelaarplein 7.

Bij dat soort vragen is het fijn dat er iemand
is, die van de hoed en de rand weet. Via
het Startpunt van het Bonkelaarhuis kunt u
gratis gebruik maken van sociaal-juridisch
advies.
NB: Vindt u het lastig om een afspraak te
maken? Loop dan eens binnen bij ons
Financieel Café. Dat vindt elke woensdagavond plaats van 19.00-20.00 uur in de
Buurthuiskamer, de Havikstraat 5.

