
Wat doet het 
Sociaal Plein Delfzijl 

voor u?



Het Sociaal Plein is er voor alle 
inwoners van Delfzijl. U kunt bij ons 
terecht met alle vragen of zorgen die 
u heeft. Dat kan voor uzelf zijn, voor 
iemand waarvoor u zorgt, of voor 
iemand waarover u zich zorgen maakt. 

Onze medewerkers helpen u graag met 
informatie, halen de juiste hulp erbij of 
bieden ondersteuning.

Het kan over allerlei onderwerpen 
gaan. Bijvoorbeeld over opgroeien, 
opvoeden, ondersteuning om thuis te 
kunnen blijven wonen, welbevinden, 
werk of rondkomen met geld.

Wat kan het Sociaal Plein Delfzijl voor u doen?

Wanneer neemt u contact op? 

Enkele voorbeelden

  Het gaat niet goed met uw kind. 

   U heeft geen werk of verliest 
binnenkort uw baan.

  Het is steeds moeilijker om rond te 
komen.

 Uw gezondheid belemmert u in huis, 
om boodschappen te doen of familie 
te bezoeken.

  U voelt zich niet zo gelukkig of mist 
mensen om u heen.

   De administratie doen of met de 
computer werken gaat niet zo goed.

  U heeft steun nodig bij de zorg voor 
uw kind, partner of naaste.

Herkent u zich in een van deze 
voorbeelden? Of is er iets anders? 
Bespreek het met mensen om u heen, 
bijvoorbeeld een familielid, goede buur 
of vriend. Misschien kent u mensen via 
school, een vereniging, kerk of club die 
u kunnen helpen. Doet u dat liever niet 
of komt u er niet uit? Neem dan contact 
op met het Sociaal Plein Delfzijl.

Opgroeien
Opvoeden
Ondersteuning op maat
Verwijzing naar passende zorg
Naar school kunnen gaan
Diploma of startkwalificatie halen
Schooluitval of verzuim
Problemen op school

Jeugd, gezin en school

Gezond leven /positieve gezondheid
Bewegen en sport
Taal en leren
Welzijn
Maatschappelijk werk
Begeleiding of zorg thuis
Begeleiding of zorg in een instelling 
Hulp bij het huishouden
Dementie
Dagbesteding
Vervoer
Huiselijk geweld

Meedoen & gezondheid

Wat is er in mijn dorp of wijk
Opbouwwerk
Ontmoeting
Bewegen en sport

Ontmoeten & activiteiten

Administratiesteunpunt
Thuisadministratie
Budgetmaatjes
Sociaal Raadslieden
Adviesgesprek
Laag inkomen

Geldzaken & schulden

Vinden van werk of opleiding
Inkomen of uitkering
Bijzondere bijstand
Tegemoetkomingen
Jongerenloket 

Werk & inkomen



Hoe werkt het?

 
Neem contact op

Bel met 0596 - 63 99 99 of stel uw vraag 
via: sociaalplein@delfzijl.nl. 
Of loop op maandag t/m vrijdag 
binnen tussen 8.30 en 12.00 uur bij de 
medewerkers van het Sociaal Plein aan 
de Schoolstraat 7 in Delfzijl. 

Het Sociaal Plein Delfzijl werkt samen 
met verenigingen en netwerken in de 
wijken en dorpen van Delfzijl. Bijna 
overal kunt u terecht bij een dorpshuis 
of een wijkcentrum. Daarnaast zijn er in 
veel dorpen initiatieven gestart die zich 
specifiek richten op onderlinge hulp 
en zorg. Voor meer informatie over 
de mogelijkheden in uw eigen wijk 
of dorp kunt u kijken op 
www.sociaalpleindelfzijl.nl onder 
Dorp/Wijk. 

Gesprek met een medewerker
Met u bespreken we de situatie en de 
mogelijke oplossingen. U kunt ook altijd 
iemand die u vertrouwt meenemen 
naar het gesprek. Op het Sociaal 
Plein werken inwoners, vrijwilligers 
en professionals samen om elkaar te 
helpen. We vinden het belangrijk om 
vragen snel en goed op te pakken. 
Daarmee willen we voorkomen dat 
problemen groter worden. Bel, mail of 
kom langs en blijf niet zelf piekeren.

Samen een oplossing zoeken
In één of meerdere gesprekken 
bespreken we de mogelijke 
oplossingen. Daarbij bepalen we samen 
welke oplossing bij uw situatie past. 
Dat kan per persoon verschillen. 

Soms is een vraag of situatie 
ingewikkeld. Er zijn bijvoorbeeld 
meerdere problemen of er is hulp 
van andere instanties nodig. Dan 
helpen we u om de juiste aanpak en 
ondersteuning goed te regelen. 
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Jeugd, gezin en school

Bij school of kinderopvang kunt u terecht voor vragen over opvoeden en 
opgroeien. In het basisonderwijs zien leerkrachten de kinderen elke dag. In het 
voortgezet onderwijs is een mentor die zaken met leerlingen kan bespreken. 
Als u er niet uit komt kunt u ook gebruikmaken van de consulenten die verbonden 
zijn aan school, de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts van de GGD. 

Als u meer wilt weten over opgroeien, school, geldverdienen, pesten, 
omgaan met vrienden of ouders, kunt u informatie zoeken op de website 
www.sociaalpleindelfzijl.nl via de knop jeugd, gezin en school. Ook ouders 
of opvoeders kunnen daar terecht voor tips en informatie. 

Een inwoner:
“Zonder hulp gaan we hier niet zelf 
uitkomen”, dacht een wanhopige 
ouder over het gedrag van zijn 
8-jarige kind. Drie keer per dag 
kreeg het kind een driftaanval en 
zijn ouders besloten in actie te 
komen. Op school hing een flyer van 
de cursus Druk & Dwars. Wat de 
ouders aansprak, was dat niet hun 
kind gediagnosticeerd werd, maar 
dat zij zelf als ouders handvatten 
en advies in de opvoeding zouden 
krijgen. Samen met andere ouders 
volgden zij de cursus.

De jeugdconsulent: 
“Ouders zoeken soms geen hulp omdat 

ze niet willen dat hun kind een etiket 
krijgt. Tijdens de cursus Druk & Dwars 
stellen we geen diagnose en blijft alles 

wat gezegd wordt binnen de groep. 
Ouders leren tips en trucs om hun kind 

beter te begeleiden.”

Resultaat:
 De ouders hebben handvatten om met hun kind om te gaan.
 Door structuur en duidelijke regels is het gedrag van het kind veranderd.
 Het kind is van 3 driftbuien per dag naar één boze bui per week.

Een 
voorbeeld



Meedoen & gezondheid

De meeste mensen wonen het liefst in hun eigen huis en omgeving. Soms is dat 
lastig door ouderdom of een beperking. Met een medewerker van het Sociaal 
Plein kunt u kijken wat nodig is om thuis te kunnen blijven wonen of dat er iets 
anders geregeld moet worden.

Een inwoner:
“Tien jaar geleden ben ik 
aangereden op de fi ets. Vanaf dat 
moment ben ik maanden kwijt. Ik 
lag in levensbedreigende toestand 
op de intensive care en een paar 
maanden in coma. Vervolgens 
moest ik echt alles opnieuw leren: 
praten, slikken, lopen. Ik kon 
helemaal niks meer. Door het 
ongeluk is bijna alles gebroken in 
mijn hoofd wat maar breken kon. 
Het was een enorme zoektocht 
om er achter te komen wat het 
hersenletsel tot gevolg had.”

Resultaat:
 Met een omgevingsvergunning is een mantelzorgwoning gerealiseerd.
 Meneer woont zelfstandig in de nabijheid van zijn ouders.
 Meneer heeft betaald werk en is heel tevreden.

Werk & inkomen

Meedoen en het hebben van werk is belangrijk voor mensen. Het biedt structuur, 
sociale contacten en geeft mensen de kans een zinvolle bijdrage te leveren aan de 
maatschappij. Iedereen heeft talenten die het verdienen te worden ontwikkeld en 
benut, daar waar mogelijk op de arbeidsmarkt. Soms is ondersteuning nodig om 
werk te vinden en te voorzien in het levensonderhoud. 

Een inwoner:
“Na 16 jaar trouwe dienst stond ik 
op straat. Vervolgens ging ik na een 
periode in de WW, naar de bijstand 
en los-vast werk. Via het Werkplein 
kreeg ik een werkcoach. Iedere 
maand hadden we een gesprek. 
Hoe gaat het met je? Wat wil je? 
Wat kan je? Ik geloof dat ik een keer 
of vijf op gesprek geweest ben toen 
ze me vroeg: Is dit iets voor jou? 
Ik kreeg de vacature onder ogen 
en zei gelijk: Ja!”

De werkcoach: 
“Werkgeversadviseurs bezoeken 

ondernemers om te weten waar zij 
behoefte aan hebben. Zo kwam ook 
de vacature bij dit bedrijf voorbij. De 

werkgeversadviseur overlegt dan 
met de werkcoach of er geschikte 

kandidaten zijn. Dan volgt een gesprek. 
In dit geval waren beide partijen 

tevreden. De kandidaat heeft een baan, 
de ondernemer een enthousiaste 

medewerker.”

Resultaat:
 Na een proefperiode van 2 maanden heeft meneer een contract van een half 

jaar gekregen.
 Meneer is blij met zijn afwisselende nieuwe werkplek.
 De ondernemer heeft een medewerker die goed voldoet en ziet een mooie 

toekomst voor hem bij het bedrijf.

De Wmo-consulent:
“De vraag was vooral: wat heb je nodig? 
Dat hebben we in kaart gebracht en op 
basis daarvan een zorgplan opgesteld. 

Daarbij kijken we vooral naar: 
'wat kan wel'.”

Een 
voorbeeld

▼

Een 
voorbeeld

▼



Geldzaken & schulden

Omgaan met geld of het hebben van schulden kan veel vragen en zorgen geven. 
Heeft u vragen over fi nanciën, schulden, regelingen, voorzieningen of het ordenen 
van uw administratie? Het Sociaal Plein helpt u om de juiste oplossing te vinden. 
Wacht niet af, voorkom dat het erger wordt!   

Een inwoner:
“Bij mij was het gevoel dat ik alles 
alleen moest kunnen heel sterk,’ 
vertelt een klant. ‘Als kind heb ik 
geleerd om van jongs af aan mijn 
eigen boontjes te doppen. Na afl oop 
van mijn huwelijk, besloot ik dat 
ik beter verdiende. Dat was zwaar. 
Vertrouwen in instanties had ik 
niet en ik moest wennen toen ik 
merkte dat de intenties van de 
medewerkers echt oprecht waren.”

Resultaat:
 Er is hulp op verschillende 

vlakken.
 De schulden zijn geregeld en er 

is beschermingsbewind.
 Mevrouw heeft werk en durft 

weer te dromen over de 
toekomst.

Ontmoeten & activiteiten

In Delfzijl doen wij het samen! Het Sociaal Plein Delfzijl werkt daarom ook nauw 
samen met de verenigingen en netwerken die er al zijn in de dorpen en wijken. 
Bijna overal kunt u wel terecht bij een dorpshuis of een wijkcentrum. Daarnaast 
zijn er in veel dorpen initiatieven gestart die zich specifi ek richten op onderlinge 
hulp en zorg.

Een inwoner:
“Om echt iets voor elkaar te 
kunnen betekenen, wilden 
we een goede structuur en 
continuïteit. Geïnspireerd door 
mooie voorbeelden elders in het 
land is in ons dorp gekozen om 
te werken met een professionele 
dorpsondersteuner. De dorps-
ondersteuner is er voor de 
inwoners en kan zaken aanjagen en 
verbinden. Er zijn al verschillende 
initiatieven opgezet, zo is er een 
steunstee waar mensen terecht 
kunnen voor een kopje koffi e, een 
praatje of het lenen van een boek.”

De dorpsondersteuner: 
“Verbind formele en informele zorg met 
elkaar, dat is een van mijn opdrachten. 

Heel belangrijk daarbij is het 
signaleren en ophalen van zorgvragen 

en de brug slaan tussen zorgvrager 
en vrijwilliger en/of professionele 

zorgverlener."

Resultaat:
 Er is een telefoondienst
 Het vrijwilligersnetwerk heeft een dorpsondersteuner in dienst
 Er zijn ongeveer 180 leden en 50 vrijwilligers

De fi nancieel adviseur:
“Als adviseur breng je samen met 
de klant de fi nanciële situatie in 

kaart. Daarbij kijk je breder dan naar 
fi nanciën alleen. Vaak spelen ook 
andere problemen of ingrijpende 

levensgebeurtenissen een rol. Gebukt 
gaan onder schulden heeft veel invloed 

op een mensenleven. We willen er 
daarom zo vroeg mogelijk bij zijn.”

Een 
voorbeeld

▼

Een 
voorbeeld

▼



Meer informatie over het Sociaal Plein 
Delfzijl en mogelijke oplossingen voor 
vragen of zorgen vindt u op 
www.sociaalpleindelfzijl.nl

Hoe kunt u het Sociaal Plein bereiken?

Telefoon
U kunt het Sociaal Plein Delfzijl 
bellen via 0596 639999. 

Dat kan van maandag tot en met 
donderdag van 8.30-12.00 uur 
en 13.00-16.30 uur. 

Op vrijdag kunt u bellen 
tussen 8.30-12.00 uur.

E-mail
Via e-mail is het Sociaal Plein 
Delfzijl te bereiken via: 
sociaalplein@delfzijl.nl. 

Elke werkdag wordt de mail 
door een medewerker gelezen 
en opgepakt. 

Binnenlopen
U kunt binnenlopen bij 
de medewerkers van het 
Sociaal Plein Delfzijl in het 
Gezondheidsplein Molenberg 
aan de Schoolstraat 7 in Delfzijl. 

Dat kan van maandag tot en 
met vrijdag in de ochtend 
van 8.30 tot 12.00 uur. 



 Schoolstraat 7 
9934 CD  Delfzijl
 0596 – 63 99 99

 sociaalplein@delfzijl.nl

www.sociaalpleindelfzijl.nl


