
 

Sociaal team - wij-team - zorgloket in Provincie Groningen 26 maart 2019 

De Informatie komt van  de websites van de gemeenten in Groningen en staat in 
alfabetische volgorde. Onder voorbehoud van wijzigingen; raadpleeg eventueel de 
websites van de gemeenten. 

 

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  

Ingaande 1 januari 2019 behoren de gemeenten Haren en Ten Boer bij 
de gemeente Groningen. 

mailto:info@damsterzorgbalie.nl
mailto:sociaalplein@delfzijl.nl


Sociaal loket De Deel verandert per 1 januari 2019 in ‘WIJ Ten 

Boer’ doordat de  gemeente Ten Boer opgaat in de nieuwe 

gemeente Groningen, samen met Groningen en Haren. 

De dienstverlening blijft onveranderd. Alleen de naam wijzigt. Het wordt dezelfde naam 
die de sociale teams in Groningen hebben, maar wel met de toevoeging ‘Ten Boer’. 

Voor alle zaken waarover men nu contact opneemt met De Deel, kunt u vanaf 1 januari 
terecht bij WIJ Ten Boer. Voor mensen met een vast aanspreekpunt blijven dezelfde 
dorpscoaches na 1 januari werken vanuit de voormalige boerderij aan de Hendrik 
Westerstraat 24 in Ten Boer. 

De openingstijden blijven (voorlopig) ook gelijk 

• Maandagmiddag 13.30-16.30 uur; 
• Woensdagochtend 9.00-12.00 uur 
• Vrijdagochtend 9.00-12.00 uur. 

Bereikbaarheid vanaf 2 januari 

Telefoon: (050) 302 8846 
E-mail: wijtenboer@wij.groningen.nl 
Website: op wij.groningen.nl vindt u vanaf 2 januari 2019 een pagina van WIJ Ten Boer. 

WIJ Haren is er voor alle bewoners van Glimmen, Haren, Noordlaren, Onnen 

WIJ Haren is de nieuwe naam voor het Toegangsteam Haren. WIJ Haren is een 
team van beroepskrachten en vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden, 
zoals jeugdwerk, ouderenzorg, buurtwerk, hulpverlening en/of gezinsondersteuning. 

WIJ-medewerkers kennen de weg in uw dorp of buurt en kunnen samen met u 
zoeken naar een oplossing voor eventuele problemen die u ervaart in het dagelijks 
leven. 

WIJ Haren 
Raadhuisplein 10   
9751 AN Haren 
050 367 48 84 
wijharen@wij.groningen.nl 

Openingstijden 
Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur 
Vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur (telefonisch bereikbaar tot 17:00 uur) 

mailto:wijtenboer@wij.groningen.nl
https://wij.groningen.nl/
mailto:wijharen@wij.groningen.nl


 

WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. 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 wijkteams ; zie voor elk afzonderlijk WIJ-team de website 
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; 
wijtenboer@wij.groningen.nl;  
wijharen@wij.groningen.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  

Het Hogeland  
De gemeenten Bedum – De Marne – Winsum – Eemsmond zijn ingaande 1 januari 
2019 gefuseerd in de nieuwe gemeente Het Hogeland. 

Ondersteuning in uw dagelijks leven (bron gemeente 26 dec 

2018) 
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Wanneer u hulp nodig heeft bij de dagelijkse dingen in en om 

het huis, dan zoeken we samen met u naar oplossingen. 

Tijdens een telefoongesprek of huisbezoek bespreken we 

samen uw situatie. We bekijken of mensen in uw omgeving u 

kunnen helpen en of bestaande voorzieningen uitkomst 

bieden. Lukt dat niet, dan kunt u een oplossing op maat 

aanvragen. 

Hoe werkt het?  

Eerst een gesprek 

Na uw melding belt een medewerker van het Sociaal Team u 
terug  en helpt u verder. Bijvoorbeeld met praktische informatie of een doorverwijzing 
naar een andere hulpverlener. 

Huisbezoek 

Het telefoongesprek kan aanleiding zijn om een afspraak te maken bij u thuis. 
Samen met u en eventueel uw naasten bespreken we: 

• welke problemen u ervaart; wat u zelf kunt doen 
• of er mensen in uw omgeving zijn die kunnen helpen 
• of er bestaande voorzieningen zijn die u kunt gebruiken 

Ondersteuning  

Hulp bij het huishouden 

Allereerst bekijken we samen of u zelf de problemen kunt oplossen. Dit kan 
bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden of bekenden. Of door gebruik te maken 
van particuliere huishoudhulp of een maaltijdservice. Biedt zoiets geen uitkomst dan 
kan de gemeente u een oplossing op maat geven. 

Zelfstandig wonen 

Lukt het niet om op eigen kracht of met hulp van anderen zelfstandig te wonen? Dan 
komt u misschien in aanmerking voor een woonvoorziening. Bijvoorbeeld een traplift, 
bouwkundige aanpassingen aan de woning of een speciale douche- of toiletstoel. 



Hulp bij vervoer 

Als reizen met eigen of openbaar vervoer niet goed lukt, dan zijn er verschillende 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de regiotaxi, reishulp in het 
openbaar vervoer of een gehandicaptenparkeerkaart. Of we bespreken andere 
oplossingen met u, zoals een scootmobiel of een aangepaste fiets. 

Zorg op maat krijgen of zelf regelen 

Als u een oplossing op maat krijgt toegewezen (zoals hulp bij het huishouden) dan 
kunt u kiezen of de gemeente dit regelt of dat u dit zelf regelt met 
een Persoonsgebonden budget (Pgb). In beide gevallen moet u vrijwel altijd 
een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Telefoonnummer 

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur 

E-mailadres 

gemeente@hethogeland.nl 

WhatsApp 

06 - 1145 0530 

Postadres 

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen 

https://hethogeland.nl/zorg-en-ondersteuning/ondersteuning-in-uw-dagelijks-leven.html#c619 

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  
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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 
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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 

https://www.gemeente-oldambt.nl/zorg-en-inkomen/wmo-en-welzijn
mailto:info@gemeente-oldambt.nl
http://www.pekela.nl/Inwoners/Zorg/Waar_kan_ik_terecht
http://debadde.nl/home
http://www.pekela.nl/Inwoners/Zorg/Mantelzorg
http://www.pekela.nl/Inwoners/Zorg/Armoedepact
http://www.pekela.nl/Inwoners/Zorg/WMO
mailto:info@pekela.nl


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  

 

https://www.stadskanaal.nl/inwoners/zorg-en-ondersteuning/zorg-en-hulp-wmo/gesprek-over-wmo.html
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Westerkwartier  

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn ingaande 1 

januari 2019 gefuseerd in de nieuwe gemeente Westerkwartier 

De nieuwe gemeente Westerkwartier werkt met het Team Mens en Gezin 

waar u ook terecht kunt voor WMO-aanvragen. Citaat website 26 dec 

2018: 

“Als u het zelf niet meer redt, kunt u ondersteuning aanvragen 

bij de gemeente. Samen met u kijken we naar uw situatie en 

opties” 

De dienstverlening vindt plaats vanuit de voormalige gemeentehuizen 
van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. 

Openingstijden locaties 

• maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 17:00 uur (na 12:00 uur 

alleen op afspraak) 

• vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur. 

• tussen 8:00 en 12:00 uur kunt u met en zonder afspraak terecht, 

na 12:00 uur alleen op afspraak. 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kunt u het beste een 
afspraak maken. 

Avondopenstelling 

• Locatie Zuidhorn is op maandagavond van 18:00 tot 19:30 uur 

geopend. 

• Locatie Leek is op donderdagavond van 18:00 uur tot 19:30 geopend. 
Tijdens en rondom feestdagen en vakanties zijn de openingstijden vaak 
afwijkend. De afwijkende openingstijden leest u hier. 

Adressen locaties 

• Grootegast: Hoofdstraat 97, 9861 AC 

• Leek: Tolberterstraat 66, 9351 BJ 

• Marum: Molenstraat 45, 9363 BA 

https://probeer.westerkwartier.nl/home/afwijkende-openingstijden_3658/


• Zuidhorn: Hooiweg 9, 9801 AJ 

Telefonische bereikbaarheid 

U kunt de melding ook telefonisch doorgeven. Telefoonnummer 14 0594, 
bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

Ook kunt u via de mail een melding doen via het mailadres 
wmo@westerkwartier.nl . Vermeldt in de mail  graag uw naam, adres, 
telefoonnummer en de reden waarom u een melding doet. 
 

 

De Schans met 4 gebiedsteams. 

Vanaf 1 januari 2019 zet Sociaal Werk De Schans zich lokaal en dichtbij in voor het welzijn 

van inwoners van de gemeente Westerkwartier. Je kunt bij ons terecht met vragen over 

bijvoorbeeld gezondheid, geld, de leefbaarheid in je wijk of dorp, (vrijwilligers)werk & 

participatie en mantelzorg. Sociaal Werk De Schans is een nieuwe welzijnsorganisatie die 

deel uitmaakt van de Tintengroep. 

info van hun website 26 dec 2018 : https://www.sociaalwerkdeschans.nl/  

Bij jou in de buurt 

Sociaal Werk De Schans heeft vier gebiedsteams: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. 

Hierdoor zijn onze medewerkers altijd in de buurt. Je vindt ons bijvoorbeeld op straat, in het 

dorpshuis of op scholen in jouw wijk. Je kunt ook langskomen op één van onze locaties: 
 

Dienstencentrum Grootegast 

De Schalck 1, Grootegast 
 

Akkerswaert 

Lindensteinlaan 44, Leek 
 

’t Marheem 

Schoolstraat 8, Marum 
 

Cultureel Centrum Zuidhorn 

Jellemaweg 3, Zuidhorn 
 

Meer informatie? 

Heb je nu al een vraag of wil je meer weten over wat wij voor jou of je buurt kunnen doen? 

Bel ons dan op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op (0594) 745 620 of 

mail naar info@sociaalwerkdeschans.nl. 

 

 

 

mailto:wmo@westerkwartier.nl
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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  

 

mailto:gemeente@westerwolde.nl

