Sociaal team, wij-team en zorgloket in Groningen
Versie 22 juli 2018
De Informatie komt van de websites van de gemeenten in Groningen en staat in
alfabetische volgorde. Bij Het Hogeland staan de 4 gemeenten De Marne - Eemsmond –
Bedum – Winsum; bij Westerkwartier de 4 gemeenten Grootegast – Leek – Marum –
Zuidhorn.

Appingedam
Damster Zorgbalie
Voor al uw vragen over wonen, financiën, gezondheid, daginvulling,
sociale relaties, gezin en opvoeding kunt u terecht bij de Damster
Zorgbalie. De Damster Zorgbalie is gevestigd in het centraal en
goed toegankelijk gelegen gezondheidscentrum Overdiep. In
het gebouw Damster zijn naast de balie ook de huisartsen, een
apotheek en diverse andere zorgpartners gehuisvest.
Email: info@damsterzorgbalie.nl

Delfzijl
Sociaal Plein
Voor al uw vragen over opgroeien, opvoeden, voorzieningen,
ondersteuning, welbevinden, werk en inkomen. Voor uzelf, voor iemand
waarvoor u zorgt of voor iemand waarover u zich zorgen maakt. Het
Sociaal Plein is bedoeld voor al uw vragen, over de meest
uiteenlopende onderwerpen. Neem gerust contact op! Als u
eerst zelf wilt kijken wat er in Delfzijl mogelijk is, vindt u
hieronder meer informatie.
Mail: sociaalplein@delfzijl.nl

Groningen
WIJ Groningen is er voor alle Stadjers. Neem contact op met het WIJ-team bij u in de buurt
als u ondersteuning of hulp nodig heeft. Dit geldt ook voor bewoners die zich graag op de
één of andere manier willen inzetten voor hun buurt.

https://wij.groningen.nl/
Er zijn 11 wijkteams ; zie voor elk afzonderlijk WIJ-team de website https://wij.groningen.nl/
wijbeijum@wij.groningen.nl;
wijcorpusdenhoorn@wij.groningen.nl;
wijdewijert@wij.groningen.nl;
wijhoogkerk@wij.groningen.nl;
wijkorrewegwijk@wij.groningen.nl;
wijlewenborg@wij.groningen.nl;
wijoosterparkwijk@wij.groningen.nl;
wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl;
wijschilderswijkcentrum@wij.groningen.nl;
wijselwerd@wij.groningen.nl;
wijvinkhuizen@wij.groningen.nl

Het Hogeland
Bedum

Zorg of ondersteuning vanuit de Wmo
Heeft u problemen met uw gezondheid of kunt u zich niet meer (helemaal) zelf redden? Bijvoorbeeld met zaken

als het huishouden, veilig wassen en douchen, dagstructuur, het overzicht houden of ergens
naartoe gaan. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunt de
gemeente u in het zoeken naar oplossingen voor uw situatie. Dit gebeurt via het Zorgloket.
Stel uw vraag gerust aan het ZorgLoket in het gemeentehuis aan de Schoolstraat 1, Bedum.
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. Telefoonnummer: 0595-437 437. U kunt ons
bellen op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 en op vrijdag van 8.30 tot 12.00
uur.

Email gemeente:

gemeente@bedum.nl

De Marne

ZORGLOKET
De consulent van het Zorgloket kan u helpen bij het regelen van ondersteuning in het
dagelijkse leven. Het doel is: zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren in de

samenleving. Voor vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunt u contact
opnemen met het Zorgloket.
Met het contactformulier op deze webpagina kunt u een verzoek tot contact aanvragen.
Een medewerker van het Zorgloket neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Het
Zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens.
Om u nog beter te kunnen helpen bij uw hulpvraag is het Wmo-loket/Zorgloket
bereikbaar via telefoonnummer 0595-437 437. U kunt ons bellen op maandag tot en met
donderdag van 8.30 tot 16.30 en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Eemsmond
Hoe werkt de Wmo

U kunt door ziekte, ouderdom of beperking belemmerd raken in uw mogelijkheden om u
zelfstandig te redden. Bijvoorbeeld met zaken als het huishouden, veilig wassen en douchen,
dagstructuur, het overzicht houden of ergens naartoe gaan. Vanuit de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunt de gemeente u in het zoeken naar
oplossingen voor uw situatie.
U kunt door ziekte, ouderdom of beperking belemmerd raken in uw mogelijkheden om u
zelfstandig te redden. Bijvoorbeeld met zaken als het huishouden, veilig wassen en douchen,
dagstructuur, het overzicht houden of ergens naartoe gaan. Vanuit de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ondersteunt de gemeente u in het zoeken naar
oplossingen voor uw situatie.

Keukentafelgesprek
Wanneer u zich heeft gemeld met uw hulpvraag bij het Wmo-loket dan wordt er met u een
afspraak gemaakt voor een zogenaamd keukentafelgesprek. In dat gesprek kijkt de Wmoconsulent van de gemeente samen met u naar het achterliggende probleem. Aan de hand van de
onderstaande stappen zoeken we samen naar een oplossing. Wanneer u dat fijn vindt kunt u
iemand uitnodigen om bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Hoe en waar kan ik terecht voor een melding?
•
•
•

U kunt zich online melden met het Wmo-meldingsformulier.
U kunt een meldingsformulier ophalen aan de publieksbalie van het gemeentehuis op iedere
werkdag tussen 8.30 en 11.30 uur. Wanneer u wilt kan een medewerker u helpen met het
invullen.
U kunt een formulier opvragen door een e-mail te sturen naar wmo-loket@eemsmond.nl. Het
ingevulde formulier kunt u ter attentie van het Wmo-loket opsturen naar ons postadres.

EMAIL : wmo-loket@eemsmond.nl

Winsum
WMO
Zorg, ontmoeting en hulp: wat de gemeente u aan ondersteuning kan bieden in uw dagelijkse leven. Op
het gebied van Jeugdzorg, Wmo en Werk & Inkomen. En welke buurtvoorzieningen er zijn waar u vaak
gratis gebruik van kunt maken.
Wmo-loket: informatie en contactgegevens van het Wmo-loket van de gemeente Winsum.

Contact
Het loket is op maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdagmiddag tot 12.00 uur
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0595-437437,
E-mail: wmo-loket@winsum.nl

Loppersum
Zorg & Welzijn
De gemeente is als een kleine samenleving, waarin iedereen elkaar zoveel mogelijk helpt, zeker als
het even wat minder gaat. Wij geven u graag een overzicht van de belangrijkste instanties die
individuele steun kunnen bieden, voor wie dat wil. Of het nu gaat om hindernissen die u ondervindt
door uw gezondheid, iemand in de familie die zorg nodig heeft, problemen thuis waar u over wilt
praten of een vangnet bij moeite met dagelijks functioneren. Kortom alle onderwerpen die kunnen
bijdragen aan uw eigen of andermans welzijn.
(Er staat een overzicht)

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Bij vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Kom langs op het gemeentehuis of stel uw vraag
via ons digitale contactformulier.
Of Alg Mail: gemeente@loppersum.nl

Haren

HarenHelpt: ondersteuning bij Wmo, jeugdhulp en
werk & inkomen
Het lukt u niet meer uw huishouden alleen te doen. Of u hebt hulp nodig bij het wassen en strijken, vervoer
of boodschappen. Misschien zoekt u wat ondersteuning bij de opvoeding van uw kinderen of heeft u
specialistische hulp nodig voor uw kind. Ook voor ondersteuning bij uw inkomen, schuldsanering of het
zoeken naar een nieuwe baan kunt u terecht bij de gemeente. Het Toegangsteam van de gemeente Haren
ondersteunt u hierbij. Het Toegangsteam heeft kennis van Wmo, jeugdhulp en werk en inkomen en bekijkt
met u welke hulp voor u het meest passend is. U kunt het team bereiken via telefoonnummer 14 050, of op
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 10. Mailen kan ook: toegangsteam@haren.nl.

Mail: toegangsteam@haren.nl

Ten Boer

De Deel, kom gerust eens langs voor:
•
•
•

uw opvoedingsvragen en het consultatiebureau
uw vragen en problemen op het gebied van werk en inkomen
uw vragen over wonen, welzijn, zorg en voorzieningen

De Deel is gevestigd in het gemeentehuis van Ten Boer
Hendrik Westerstraat 24 9791 CT Ten Boer
Telefoonnummer: 050-3028846
email: secretariaatdedeel@tenboer.nl
Bereikbaar op: maandagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend

https://www.tenboer.nl/welzijn-en-zorg

Midden-Groningen
In de gemeente Midden-Groningen zijn verschillende sociale teams. Kijk hieronder voor
de contactgegevens van het sociaal team bij u in de buurt.
•

Sociaal team oost
voor Sappemeer, Noorderpark, Vosholen, Boswijk en Kalkwijk-Zuid
Adres: Rembrandtlaan 12, 9601 XC Hoogezand
Openingstijden en telefonisch spreekuur van 08.30 tot 12.30 uur op werkdagen
Telefoon: 0598 72 98 01

•

•

•

•

E-mail: sociaalteamoost@midden-groningen.nl
Sociaal team west
voor Gorecht tot en met Spoorstraat Kieldiep, Martenshoek, Foxhol, Westerbroek en
Waterhuizen
Adres: Kerkstraat 38a, 9601 AK Hoogezand
Openingstijden en telefonisch spreekuur van 08.30 tot 12.30 uur op werkdagen
Telefoon: 0598 72 98 02
E-mail: sociaalteamwest@midden-groningen.nl
Sociaal team zuid
voor Gorecht Oost, Woldwijck, De Dreven, Kiel-Windeweer en Kropswolde
Adres: Melkweg 145, 9602 JE Hoogezand
Openingstijden en telefonisch spreekuur van 08.30 tot 12.30 uur op werkdagen
Telefoon: 0598 72 98 00
E-mail: sociaalteamzuid@midden-groningen.nl
Sociaal team Slochteren
Grondgebied voormalige gemeente Slochteren
Adres: Hoofdweg 10 A, 9621 AL Slochteren
Openingstijden en telefonisch spreekuur van 9.00 tot 12.00 uur op werkdagen
Telefoon: 0598 72 98 20
E-mail: sociaalteamslochteren@midden-groningen.nl
Sociaal team Menterwolde
Grondgebied voormalige gemeente Menterwolde
Adres: Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam
Openingstijden en telefonisch spreekuur van 08.30 tot 12.30 uur op werkdagen
Telefoon: 0598 65 88 77
E-mail: sociaalteammenterwolde@midden-groningen.nl

Oldambt
https://www.gemeente-oldambt.nl/zorg-en-inkomen/wmo-en-welzijn

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning
Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De
gemeente is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en
participatie (deelname) van mensen met een beperking, fysieke, psychische of sociale problemen. De
meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij willen de regie over hun eigen leven
kunnen voeren en sociaal actief zijn. Dat met hulp uit hun sociale netwerk. Als dat niet lukt, kan de
gemeente ondersteuning bieden.

https://www.gemeente-oldambt.nl/zorg-en-inkomen/wmo-en-welzijn
E-mail: info@gemeente-oldambt.nl

Pekela
Zorg
Hulpwijzer Pekela, WeHelpen, onafhankelijke cliëntondersteuner, mantelzorg, armoedepact en WMO.

Waar kan ik terecht?
Kijk op de websites van Hulpwijzer Pekela of WeHelpen waar u terecht kunt voor hulp.

De Badde
Welzijnsinstelling De Badde is er voor alle inwoners van de gemeente Pekela.

Mantelzorg
U bent mantelzorger als u (langdurig) zorgt voor uw partner, familielid, vriend of vriendin, buurman of buurvrouw die ziek
of gehandicapt is.

Armoedepact
Om de armoede efficiënt en effectiever te bestrijden besloten de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Veendam om samen
verder te gaan.

WMO
Wilt u een gesprek over ondersteuning bij vervoer, aanpassingen aan de woning of hulpmiddelen, dan kunt u
contact opnemen met de gemeente Pekela.

Mail: info@pekela.nl

Stadskanaal
Zorg en hulp (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen zo lang en
zelfstandig mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te
maken hebt. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We kijken naar wat u zelf kunt en hoe
familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Dit doen we in gesprek met u. We noemen dit
het keukentafelgesprek. Als u niet zelf in staat bent samen met hulp van uw netwerk voldoende
ondersteuning te krijgen dan schakelen we professionele hulp in.
Ondersteuning
Ondersteuning vanuit de Wmo is altijd maatwerk. Samen met u kijken we waarmee u
goed geholpen bent. Dit kunnen hulpmiddelen en voorzieningen zijn. Denk hierbij aan: hulp bij

het huishouden, een rolstoel, vervoersvoorzieningen of aanpassing in de woning. Ook
begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf kan als professionele oplossing worden
aangeboden. Verder ondersteunt de Wmo mantelzorgers en vrijwilligers die zich inzetten voor
familie, vrienden of mensen in de buurt.
CONTACT Hoe werkt het?

U kunt online een afspraak maken met een Wmo consulent.
gemeente@stadskanaal.nl

Veendam
Zorg
Hulpwijzer Veendam, WeHelpen, onafhankelijke cliëntondersteuner, mantelzorg,
armoedepact en WMO.
WMO
Het is fijn om met iemand te kunnen praten over de beslommeringen in het dagelijks
leven. Wat gaat goed en wat kan beter.
Wonen, werken, gezondheid, vaste lasten en sociale contacten met familie, vrienden en
buren. Is de administratie niet helemaal meer bij? Hierover kunt u praten met een
medewerker van de algemene voorziening begeleiding Wmo.
Op werkdagen zijn de medewerkers bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur op t. 0598 - 698114. U
kunt ook voor een gesprek binnenlopen in het Veencompas aan het Jan Salwaplein, ingang
Ontmoeting, of aan de Jacob Bruggemalaan 74 in Veendam.

Mail :

info@veendam.nl

Westerkwartier
Gemeenten zorgloket
Gemeente Grootegast

0594 69 57 50

info@grootegast.nl

Gemeente Marum

0594 28 36 15

info@marum.nl

Gemeente Zuidhorn

0594 50 88 88

info@zuidhorn.nl

Gemeente Leek

0594 55 15 55

info@leek.nl

Grootegast

Zorgloket
Welkom bij het digitale zorgloket van de gemeente Grootegast, het loket voor al uw vragen
over wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. U vindt hier informatie over producten en
diensten van verschillende aanbieders in de gemeente Grootegast, maar ook
veelvoorkomende vragen en antwoorden, openingstijden en actuele contactgegevens van
relevante organisaties en instellingen.

Contactgegevens zorgloket
Adres: De Schalck 1 (achter het gemeentehuis), 9861 BB Grootegast
Tel.: 0594 - 69 57 50
Fax: 0594 - 61 45 72
Mail: lokaalloket@grootegast.nl

Leek

Contact met het Lokaal loket
Hebt u vragen of wilt u met een medewerker van de Wmo spreken? Vul dan het
meldingsformulier Wmo in. Wij nemen dan contact met u op. Ook kunt u telefonisch
contact opnemen met de Wmo van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.00 uur tijdens
het telefonisch spreekuur of een mail sturen.

Contactgegevens
Telefoon 0594 - 55 15 56
E-mail:
lokaalloket@leek.nl

Marum
Zorgloket Marum

Waar moet ik zijn voor zorg?
Voor ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn terecht bij de
gemeente.
Voor vragen en/of informatie kunt u telefonisch contact opnemen of langs gaan bij het
zorg/lokaal loket in het gemeentehuis:
•

Adres: Molenstraat 45, 9363 BA Marum

Mail gemeente@marum.nl

Zuidhorn
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De gemeente Zuidhorn vindt het belangrijk dat iedereen, jong en oud, mee kan (blijven) doen
in de samenleving. De meeste inwoners doen dit op eigen kracht. Sommige met
ondersteuning van familie, vrienden of buren. Lukt het niet op eigen kracht of met steun uit
de omgeving? Dan helpt de gemeente.

Mail

info@zuidhorn.nl

Westerwolde
Zorg en ondersteuning
Ondersteuning in uw dagelijks leven
Ondervindt u beperkingen in uw huishouden of woning? Of is het door
uw beperking lastig deel te nemen aan activiteiten van alledag? Bel met
de gemeente. Onze Wmo consulenten helpen u graag verder.
Bel de gemeente: 0599 32 02 20
Eerst een gesprek
Het is mogelijk dat u na een gesprek met een van onze Wmo
consulenten voldoende bent geholpen of informatie hebt ontvangen. Of u
bent geholpen met een verwijzing naar een andere hulpverlener.
gemeente@westerwolde.nl

