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Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw vertrouwde contactpersonen zoals uw huisarts, consultatiebureau, Centrum voor Jeugd en Gezin, school, jongerenwerker,
wijkverpleging of kerk. Blijf in ieder geval niet met uw vraag rondlopen.
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persoonlijke situatie. Daarbij kijken we eerst naar wat u zelf kunt. En natuurlijk
zorgen wij voor passende professionele hulp als u daar afhankelijk van bent.

WERK EN INKO
LEKSTROOM
Komt u er zelf niet uit?Heeft
Isvraag?
er meer nodig?
er meer
nodig?
u een
KomtStadsplein
u er zelf niet
u
1b, Nie
PersoonlijkIsgesprek
contactpersoon.

O VINDT U DE WEG NAAR ONDERSTEUNING EN HULP IN HOUTEN
en advies over werk,
het Infospreekuur, de Rechtswinkel, de Voedselbank Voor
en Werkinformatie
en Inkomen
Lekstroom (regionale sociale dienst).
inkomensondersteuning en schuldhulp-

wonen,
rk, vervoer

verlening.

Heeft
eenvraag?
vraag?
Heeft u
u een
en.nl

STAP 2
STAP 1

Neem contact op met het Sociaal
Loket

Vraag uw omgeving om
Voor informatie en advies op het gebied van
advies
wonen, zorg, welzijn en werk en inkomen.

Komt
u ercontact
zelf niet uit?
meer
nodig?
Neem
op met het Is er Wat
heeft u nodig? Vraag uw
vrienden, familie, buren, kennissen
contact op met Werk en
Centrum voor Jeugd en Gezin omNeem
hulp. Of praat erover binnen uw
Inkomen Lekstroom

STAP 1
STAP 1

STAP 2

Voor vragen over opvoeden en
Neem contact op met het
Vraag
uw wat
omgeving
om opgroeiende
kinderen.
Bedenk
u nodig heeft.
Vraag uw familie,
Vraag uw omgeving om advies of hulp

advies
vrienden, buren, kennissen om advies of hulp.
praatu erover
uw vereniging of kerk.
WatOf
heeft
nodig? binnen
Vraag uw
vrienden, familie, buren, kennissen
om Raadpleeg
hulp. Of praat erover
binnen uw
de Hulpwijzer
vereniging of kerk.

Sociaal Loket

Voor informatie, advies, ondersteuning
en begeleiding op het gebied van wonen,
zorg, welzijn en werk en inkomen.

Of benader
school, huisarts,
Houten
jongerenwerker,
Online wegwijzer bij vragenkinderdagverblijf,
over wonen, onder‑
Neem contact op met Werk en
steuning, geld, werk, vervoer, jeugd en actief zijn.
Inkomen
Raadpleeg de Hulpwijzer
consultatiebureau
ofLekstroom
wijkverpleging
www.hulpwijzerhouten.nl
Houten

Online vraagbaak over wonen,
ondersteuning, geld, werk, vervoer
en actief zijn.

Raadpleeg de Hulpwijzer
t 030 - 70 22 300
STAP 3
Samen met de medewerker van
STAP 2
STAP
3
info@WIL-Lekstro
STAP 1
het Sociaal
Team
maakt
u
één
Houten
www.WIL-Lekstr

Voor informatie en advies over werk,
inkomensondersteuning en schuldhulpverlening.

Neem u
contact
op gezin.
met het
plan voor
of uw
Sociaal Loket
ADRESSEN

vereniging of kerk.

Voor informatie, advies en ondersteuning
STAP 3over
werk, inkomen en schuldhulpverlening.
Raadpleeg de Hulpwijzer
Houten
Uitnodiging voor Sociaal
Neem
contact
op met het
Online vraagbaak overTeam
wonen,

Centrum geld,
voorwerk,
Jeugd
en
Gezin
ondersteuning,
vervoer
Afhankelijk
van uw situatie vormen
en opgroeiende
enVoor
actiefvragen
zijn. over opvoeden
we een team
van professionals dat
kinderen.

samen met u werkt aan verbetering

www.hulpwijzerhouten.nl
van uw situatie. U krijgt altijd één

Of benader school,
huisarts,
contactpersoon.
kinderdagverblijf, jongerenwerker, consultatiebureau of wijkverpleging
Persoonlijk gesprek

Samen met de medewerker van
het Sociaal Team maakt u één
plan voor u of uw gezin.

Gesprek met Sociaal Team

Uitnodiging
voor
Sociaal
U spreekt
met een medewerker
van het
Sociaal
Vraag
uw omgeving
om
Team
advies
Team over uw vraag en uw situatie. Samen kijkt
u naar wat u nodig heeft
en of aanvullende
zorgvormen
van uw situatie
Wat heeft u nodig? VraagAfhankelijk
uw
ingezet
moet
worden.
we een team van professionals dat
vrienden, familie, buren, kennissen
krijgt
contactpersoon.
om U
hulp.
Oféén
praat
erover samen
binnen met
uw u werkt aan verbetering

Neem
Sociaa

CENTRUM VOO
Online vraagbaak over wonen,
JEUGD EN GEZ
ondersteuning,
werk,
vervoe
Vraaggeld,
iemand bij het
gesprek
Hollandsspoor 3,
t 030 – 880 22 10
en actief zijn.

Voor informatie, advies, ondersteuning
en begeleiding op het gebied van wonen,
zorg, welzijn
en werk en
inkomen.
SOCIAAL
LOKET

Onderdoor 25, Houten

Neem contact
op met Werk en
t 030 – 639 26 11
Inkomen
Lekstroom
info@sociaallokethouten.nl

vereniging of kerk.

van uw situatie. U krijgt altijd één
contactpersoon.

Als u een gesprek
heeft over hulp of ondersteuRaadpleeg
de Hulpwijzer
Persoonlijk
ning
kunt
u
iemand
vragen
om hierbijgesprek
aanwezig te
Houten
www.sociaallokethouten.nl
Voor informatie
en advies over werk,
zijn. Dit kan iemand uit
uw eigen
zijn, van
inkomensondersteuning
schuldhulpU kunt bij het en
Sociaal
Loket
Samen
met omgeving
de medewerker
Online vraagbaak over wonen,
verlening. zonder afspraak binnenlopen of
maar
ook
een
cliënt
o
ndersteuner.
het
Sociaal
Team
maakt
u één
ondersteuning, geld, werk, vervoer

www.hulpwijzerhouten.nl
WERK EN INKOMEN

Stadsplein 1b, Nieuwegein
t 030 - 70 22 300
Of benader school, huisarts,
info@WIL-Lekstroom.nl
kinderdagverblijf, jongerenwerker,
www.WIL-Lekstroom.nl
consultatiebureau of wijkverpleging

Plan van aanpak

Neem
Inkom

Voor info
inkomen
verlening

info@cjghouten.n
www.cjghouten.n
Neem

bellen van maandag t/m vrijdag en actief
plan voor u of uw gezin.
www.houten.nl/clientondersteuning
zijn.
van
9.00
tot
12.00
uur.
Neem contact op met het
www.hulpwijzerhouten.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor vragen
over opvoeden en
LEKSTROOM
opgroeiende kinderen.

Voor info
en bege
zorg, we

Samen met de medewerker van het Sociaal
Team maakt u één plan voor u zelf of uw gezin.

Centr

Voor vra
opgroeie

Of bena
kinderd
consult

