
Een verandering op het gebied van zorg en begeleiding naar werk start 

je als gemeente niet alleen. Dat kan alleen samen met onze dorpen,  

met de partnerorganisaties en de professionals. En met u als inwoner, 

waar het uiteindelijk om gaat. De landelijke decentralisaties op het 

gebied van zorg en begeleiding naar werk zijn een omvangrijke verande-

ring. Maar we kunnen stellen dat de basis er staat.

Onze dorpen en wijken zijn ook in het verleden al tot veel in staat gebleken.  

Als gemeente willen wij zo goed mogelijk aansluiten op uw leefwereld en  

persoonlijke vragen. Ook willen wij de positieve resultaten van initiatieven in  

dorpen en wijken zoveel mogelijk delen met elkaar. Grote veranderingen gaan 

niet van de ene op de andere dag. Het is een proces van zoeken en leren.  

Van verkennen en beslissen. Dat is een uitdaging. Wij vertrouwen erop dat  

we die samen met u tot een succes maken.

Wendy Verkleij en Martien Kromwijk

Wethouders Sociaal Domein

Handige links

www.hoeverandertmijnzorg.nl

persoonlijke website door het  

ministerie van VWS

www.dezorgverandertmee.nl

algemene website van het ministerie 

van VWS

www.nsdmh.nl

Netwerk Sociaal Domein  

Midden Holland 

www.erkendtalent.nl

wilt u als vrijwilliger aan de slag of 

zoekt u een vrijwilliger?

www.socialekaartnederland.nl

zoek organisaties op het gebied van 

wonen, welzijn, zorg of werk & inkomen

@gem_BR

Twitter gemeente Bodegraven-Reeuwijk

0172 - 522 522

telefoonnummer gemeente  

Bodegraven-Reeuwijk

0800 - 0126

landelijk informatiepunt langdurige  

zorg en jeugdhulp

Van het rijk naar uw gemeente 

Er komt een ander adres voor al uw vragen rondom zorg en werk. U kunt voor uw vragen op meerdere 

plekken terecht. U wordt op al deze plekken geholpen, maar wellicht ook doorverwezen. Maar u krijgt 

één contact persoon. Daardoor hoeft u maar één keer uw gegevens te verstrekken. In deze informatie-

brochure vind u de drie organisaties plus een uitleg waar zij binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

verantwoordelijk voor zijn.

Jeugdhulp

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders terecht  

kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over 

slapen, voeding, pesten, alcohol, relaties, seksualiteit, drugs of andere  

thema’s. Het CJG ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kind.  

Bij vragen, problemen of moeilijk heden kan het CJG ondersteuning bieden.
Telefoon 088 - 254 23 84

E-mail  info@cjgbodegraven-reeuwijk.nl

Website  www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl

Adres  Hooiweide 4 in Reeuwijk

 Spoorlaan 2a in Bodegraven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

SAM is in Bodegraven-Reeuwijk de uitvoeringsorganisatie voor welzijn  

en zorg. De oprichtende partijen zijn het Evertshuis, Stichting Welzijn  

Ouderen Bodegraven, Stichting Beheer Accommodaties Bodegraven,  

Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven - de Zon. In partnership met 

Zorgpartners, Kwadraad en Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden-Hol-

land. SAM gaat een belangrijke rol spelen in het bieden van ondersteuning 

en de uitvoering van zorg en welzijn. Voor mantelzorg, vrijwilligerswerk en 

maatschappelijke ondersteuning kunt u bij SAM terecht.

Telefoon  0172 - 614 500

Website  www.infoloketbodegraven.nl

Adres  Rijngaarde 1 in Bodegraven

Kwadraad

Telefoon  088 - 900 4000

Website  www.kwadraad.nl

Adres  Boelekade 1 in Gouda

 De Kaarde 13 in Reeuwijk

 Spoorlaan 2a in Bodegraven

www.bodegraven-reeuwijk.nl/veranderingenzorg

Zorg, jeugdhulp  
en werk
leven@bodegraven-reeuwijk.nl

De zorg verandert,  

Bodegraven-Reeuwijk verandert mee



A

Meer weten?

Voor algemene vragen over de wijzigingen of over de  

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk, www.bodegraven-reeuwijk.nl, 0172 - 522 522 of  

wmo@bodegraven-reeuwijk.nl

Voor vragen over jeugdhulp, opvoeden, opgroeien en ontwikkeling

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl of 088 - 254 23 84

Voor vragen over werk en inkomen

Ferm Werk, www.fermwerk.nl, 0348 - 497 000 of info@fermwerk.nl

Voor vragen over welzijn of zorg

SAM, bereikbaar via www.kwadraad.nl of bel 088 - 900 4000 en  

www.infoloketbodegraven.nl of 0172 - 614 500

Sociaal team

Hoe ziet het sociaal team eruit?

In gemeente Bodegraven-Reeuwijk staat in 2015 het sociaal team voor u 

klaar, bestaande uit professionals. Samen met u en/of uw gezin maken zij  

een plan als er sprake is van ingewikkelde problemen of ondersteuning op 

meerdere gebieden. 

Door de deskundigheid van beroepskrachten samen te brengen verwachten 

we u beter te kunnen ondersteunen. Doel is om inwoners goede ondersteu-

ning te bieden, zo veel mogelijk in de directe omgeving en goed afgestemd. 

Het sociaal team kijkt samen met u naar een oplossing en kijkt ook wat u 

nog zelf kunt.

Hiernaast zijn er dorpsoverleggen (voorheen dorps- en wijkteams). Deze  

bestaan uit vrijwilligers die zich actief inzetten voor hun eigen dorp of wijk.  

Zij kunnen bijvoorbeeld ook signalen over eenzaamheid, onveiligheid en  

leefbaarheid opvangen. Door uitwisseling van informatie tussen de dorps-

overleggen en het sociaal team ontstaat er beter inzicht over wat er leeft  

en speelt in uw dorp of wijk.

Sensoor biedt een luisterend oor 

voor iedereen die behoefte heeft om 

te praten. Je kunt met de medewer-

kers bellen, mailen of chatten.  

Sensoor is laagdrempelig: je kunt 

hier anoniem terecht, veilig, vanuit 

het eigen huis, zonder afspraak 

of verplichtingen en vertrouwelijk. 

Het feit dat de gesprekspartners 

vrijwilligers zijn, draagt bij aan zo'n 

gesprek van mens tot mens. Bij 

de hulpverlening op afstand gaat 

Sensoor uit van de zelfredzaamheid 

en de kracht van de mens. Sensoor 

denkt niet voor de ander, lost geen 

problemen of verdriet op. De vrij-

williger van Sensoor loopt wel een 

eindje met iemand mee en geeft zo 

nodig een duwtje in de rug.  

 

Sensoor is via telefoonnummer  

0182 - 548500 te bereiken

Participatiewet

Wanneer u een baan zoekt, kunt u terecht bij Ferm Werk. Werkt en woont  

u in Woerden, Oudewater, Montfoort of Bodegraven-Reeuwijk? Dan kunt u  

bij Ferm Werk terecht. Vanaf nu zoekt u niet meer alleen. Ook voor een  

uitkering of bijzondere bijstand kunt u bij Ferm Werk terecht. Ferm Werk  

kent de regio, de bedrijven en zij willen u ook leren kennen. Dan zorgen zij 

voor een goede match. Als het nodig is helpen zij u tijdens de sollicitatie en 

zorgt Ferm Werk voor extra begeleiding.

Telefoon  0348 - 497 000

E-mail  info@fermwerk.nl

Website  www.fermwerk.nl

Adres  Carrosserieweg 1 in Woerden

Gemeente

Wmo-consulenten

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, probeert u dit eerst zelf te regelen. 

De gemeente wil het eigen initiatief stimuleren. Dit betekent dat duidelijk 

moet zijn waar u hulp of ondersteuning kunt vinden. Lukt het u niet (volledig) 

om zelf voor hulp te zorgen? Dan bekijken onze Wmo-consulenten samen 

met u welke beperkingen u ondervindt in het 'meedoen' (in principe tijdens 

een huisbezoek). Vervolgens zoeken zij samen met u naar een passende 

oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit een doorverwijzing naar een 

welzijnsvoorziening of naar andere instanties. Of bijvoorbeeld een individue-

le voorziening. Hierbij kunt u denken aan: hulp in het huishouden, vervoer, 

rolstoelen, woningaanpassingen.

Telefoon  0172 - 522 522

E-mail  wmo@bodegraven-reeuwijk.nl

Website  www.bodegraven-reeuwijk.nl

Adres  Raadhuisplein 1 in Bodegraven

Bodegraven Woerden

Driebruggen

Waarder

Nieuwerbrug

Reeuwijk

Gouda

Reeuwijkse 
plassen

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Centrum Jeugd & Gezin

Ferm Werk

SAM

Voorkant

Achterkant


