
Sociaal Team Gouda



Presentatie Sociaal Team Gouda West

- Voor wie? 

- Wat?

- Hoe? 

- Waar? 

- Wanneer? 



Noord, Oost, West



Welke organisaties werken in het 
Sociaal Team West?



Met wie werken wij samen? 

• Met alle organisaties in het Sociaal Team.

• Vrijwilligers in en buiten het Sociaal Team.

• Wijkteams, betrokken bewoners.

• Huisartsen, Politie, Formulieren Brigade.

• WOR, Transmuraal netwerk,  CJG, Sociaal   
Jeugdteams.

• Wmo, Werk en Inkomen van Gemeente Gouda.

• Woningcorporaties, GGZ, VIP. 

• En wat er nog meer nodig is!



Wie werken er in het Sociaal Team

• Sociaal Werker, is de generalist.

• Sociaal Makelaar, is de verbinder.

• Sociaal Raadslid, is de specialist op financieel en 
materieel gebied.

• Wijkverpleegkundige, is er voor Zorg en Welzijn



Wat doet het Sociaal Team West?

De mensen van het Sociaal Team Gouda West:

• gaan samen met u op zoek naar een oplossing 
voor uw probleem  of vraag.

• geven u persoonlijk advies, waarbij uw raag 
centraal staat.

• denkt met u mee.



De praktijk van het Sociaal Team.

1. Oppakken van vragen, aanmeldingen en 
signalen.

2. Wat is er aan de hand.

3. Wat gaat goed en wat gaat niet goed.

4. Wat doen we samen, wat kan u doen, wie in 
uw omgeving kan u ook helpen.

5. Verbinden en werken samen met allerlei 
organisaties.

6. Ondersteuning en kortdurende begeleiding



Bij het Sociaal Team West kunt u 
terecht met vragen over:

• Werk.
• Inkomen.
• Zorg.
• Gezondheid.
• Dagbesteding.
• Voorzieningen.
• Gezin.
• Relatie. 
• Mantelzorg.
• Vrijwilligerswerk.



Het Sociaal Team West kijk ook samen 
met u naar de:

1. Financiën.
2. Dagbesteding.
3. Huisvesting.
4. Huiselijke relaties.
5. Geestelijke gezondheid.
6. Lichamelijke gezondheid.
7. Verslaving.
8. Activiteiten Dagelijks Leven.
9. Sociaal netwerk.
10. Maatschappelijke participatie.
11. Justitie.



Waar kijkt het Sociaal Team West 
samen met u nog meer naar?

• Wat gaat goed!

• Waar bent u goed in?

• Wat kunt u terug doen, wat wil u terug doen?

Bijvoorbeeld voor uw buren of buurtgenoot,
uw straat, buurt of wijk?



Sociaal Team Gouda West.
Voor wie en waar?

Het sociaal team West is er voor iedereen 
die woont in het postcode gebied: 
2801, 2802, 2809.

Wij werken in het Gezondheidscentrum 
Korte Akkeren (de Kerk)
Constantijn Huygensstraat 121-A



Sociaal Team  Gouda West.
Je kunt bij ons binnen lopen op:

Maandag, woensdag en vrijdag        9.00 – 12.00 uur

Dinsdag en donderdag 13.00 – 16.00 uur

Je kunt ons mailen op:
west@sociaalteamgouda.nl

Je kunt ons bellen op:

Telefoon: 088 – 900 4321 9.00 – 17.00 uur

En voor meer informatie kunt u naar onze website

www.sociaalteamgouda.nl (voor actuele info)

http://www.sociaalteamgouda.nl/


... waar nog niet altijd een antwoord op is…


