West
postcode 2801, 2802, 2809

Bezoekadres
Sociaal Team Gouda-West
Ontmoetingscentrum De Walvis
Walvisstraat 1
2802 SB Gouda
info@sociaalteamgouda.nl

Noord
postcode 2803, 2804, 2805

Oost

Sociaal Team Gouda-Noord
Büchnerweg 7
2803 GR Gouda
info@sociaalteamgouda.nl

postcode 2806, 2807, 2808

Plaswijck

Bloemendaal

Gouda Noord
Noord

Binnenstad

Gouda West
Westergouwe

Kort
Haarlem

Gouda Oost

Sociaal Team Gouda-Oost
Nelson Mandela Centrum
Bernadottelaan 79
2806 JM Gouda
info@sociaalteamgouda.nl

Goverwelle

Korte Akkeren
Stolwijkersluis

Privacy

We gaan zorgvuldig om met je persoonlijke
gegevens. Heb je een vraag die we kunnen
beantwoorden in ons eerste contact en blijft
het daarbij? Dan registreren we alleen je
postcode en de aard van je vraag.

Sociaal Team Gouda
Wij denken met je mee en ondersteunen waar nodig

Heb je een vraag waardoor we vaker contact
hebben? Dan krijg je een persoonlijk digitaal
dossier. Jij bepaalt wie in dat dossier kan
kijken.

Sociaal Team

colofon
uitgave:
Sociaal Team Gouda
vormgeving:
gemeente Gouda
© Sociaal Team Gouda, mei 2018

Het Sociaal Team Gouda is er voor jou en je naasten wanneer je
behoefte hebt aan ondersteuning. Je kunt bij ons terecht met alle
vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld
over je werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, mantelzorg,
dagbesteding, je gezin, opvoedingsondersteuning, opgroeien, of je
relatie. Het Sociaal Team Gouda is er voor iedere inwoner van 0 tot
100+ jaar.
Soms heb je geen behoefte aan ondersteuning, maar wil je juist zelf
je handen uit de mouwen steken. Heb je een goed idee voor de wijk
of een buurtbewoner, maar weet je niet hoe je dit realiseert? Ook dan
ben je van harte welkom bij de medewerkers van het Sociaal Team.
We helpen je graag op weg.
Hoe werken we?
De mensen van het Sociaal Team denken
met je mee over een passende oplossing
voor je zorgen of wensen. Wij ondersteunen bij jouw plan voor de toekomst.
Ons uitgangspunt is: wat je zelf kunt,
doe je zelf en regel je zelf of met familie,

vrienden of kennissen. Lukt dat door
omstandigheden niet of niet genoeg?
Dan bieden of regelen we de juiste ondersteuning met deskundigen binnen en
buiten het team.
Ons motto is: Samen Gouda. Inwoners
van Gouda kunnen en willen wat voor elkaar betekenen. Daar geloven we in, daar
zoeken wij naar en dat stimuleren we.
Samenwerking
In het Sociaal Team werken mensen van
verschillende organisaties samen. We
hebben nauwe samenwerking met de
wijkverpleegkundigen en het Centrum
voor Jeugd en Gezin.
Daarnaast hebben we contact met veel
andere organisaties en professionals,
zoals huisartsen, zorgorganisaties, wijkteams, verenigingen en gemeentelijke
diensten.

Bereikbaarheid

Op werkdagen zijn wij telefonisch
bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur op
(088) 900 43 21.
We kunnen ook bij je langskomen of
loop eens bij ons binnen.
Dat kan op:
maandag

13.00 – 16.00 uur
9.00 – 12.00 uur

donderdag
vrijdag

Kijk voor meer informatie op 
www.sociaalteamgouda.nl

9.00 – 12.00 uur

dinsdag
woensdag

Ons bezoekadres en e-mailadres vind je
achterop deze folder.

13.00 – 16.00 uur
9.00 – 12.00 uur

Sociaal Team

