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Sociaal Wijkteam Oosterhout 

Een team van professionals met ervaring op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. 
Wij zoeken samen met u naar een antwoord op uw hulpvraag.

Het Sociaal Wijkteam Oosterhout is verdeeld in drie teams: 
• Noord: wijken ten noorden van de Strijenstraat (incl. Strijenstraat), plus Den Hout
• Midden: wijken tussen het Wilhelminakanaal en de Strijenstraat, plus Oosteind
• Zuid: wijken ten zuiden van het Wilhelminakanaal, plus Dorst

1  DE VRAAG 
U heeft een persoonlijke 
vraag op het gebied van 
zorg, welzijn, opvoeden of 
opgroeien? 

Neem contact op met het 
Sociaal Wijkteam Oosterhout 
via 0900 162 162 0.

2  HET CONTACT 
U krijgt een van onze mede-
werkers aan de telefoon en 
bespreekt uw vraag.

Als het nodig is, maken we 
met u een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek.

3  IN GESPREK

Samen met mensen die voor 
u belangrijk zijn, gaat u in 
gesprek met een van onze 
medewerkers. We bekijken 
samen wat mogelijke oplos-
singen zijn. En wat uw 
familie, vrienden of buren 
daarin kunnen betekenen.

Is er ook professionele hulp
nodig? Dan wordt deze 
ingeschakeld.

4  HET PLAN 
Samen maken we een plan 
van aanpak. 

Als dat nodig is, krijgt u een 
beschikking (verwijzing).

U ontvangt alle documenten 
die bij uw plan horen.

5  AAN DE SLAG

U voert uw plan van aanpak 
uit samen met de mensen 
die daarin een rol spelen.

6  EN VERDER 
U bespreekt samen met de 
medewerker van het sociaal 
wijkteam hoe de hulp 
verloopt. 



Dit overzicht helpt u om uw inkomsten te verhogen en uw uitgaven te verlagen. 
Volg de lijnen om te zien waar u terecht kunt. Op de website www.berekenuwrecht.nl 
kunt u berekenen welke van deze regelingen ú kunt gebruiken.

Gemeente Oosterhout 14 0162     
Belastingsamenwerking West-Brabant (076) 529 83 00  
Surplus Welzĳn (076) 522 32 20      
Belastingdienst 0800 0543 (gratis)     
SVB (076) 548 50 20
Goederenbank De Baronie 06 43 08 06 39     
Leergeld West Brabant Oost (0162) 45 84 87

MOEITE OM DE EINDJES AAN ELKAAR TE KNOPEN?

Budget Advies    
Centrum
Burgeradviseurs
Cursus Uitkomen 
met je inkomen

Advies
Bijzondere bijstand
Individuele 
inkomenstoeslag
Individuele 
studietoeslag
Kwijtschelding 
gemeentelijke 
belastingen
Heffi ngskortingen

Inkomen
Indirecte schoolkosten
Naschoolse activiteiten
Voorschool
Kinderopvang 
sociaal-medische   
indicatie
Zwemlessen
Kinderopvangtoeslag
Kindgebonden budget
Kinderbijslag
Stichting Leergeld

Kinderen
Huurtoeslag
Voedselbank

Wonen
Collectieve 
zorgverzekering
Zorgtoeslag

Zorg

WAAR KAN IK TERECHT?

In Oosterhout kunt u met uw 
hulpvraag terecht bij een groot 
netwerk van organisaties. 
Of het nou gaat om een vraag over 
gezondheid, inkomensregelingen, 
opvoeden, dagactiviteiten of werk. 
Huisartsen, consultatiebureau, de 
dementieconsulent, burgeradviseurs, 
gemeente, maatschappelijk werkers, 
vrijwilligers en nog veel meer 
mensen staan klaar om met u 
mee te denken. 
Maar soms weet u niet waar u moet 
beginnen of wat u nodig heeft om 
uw vraag te beantwoorden. 
Of ziet u even door de bomen het 
bos niet meer en wilt u eerst uw 
persoonlijke situatie of uw hulpvraag 
helder krijgen. Of stapelen de 
problemen zich op. Dan kunt u 
terecht bij het Sociaal Wijkteam 
Oosterhout. 
Op de andere zijde van deze 
wegwijzer vindt u hierover meer 
informatie.

CRISIS EN MELDING
24 uur per dag

ALARMNUMMER
Bel 112 voor spoedeisende hulp bij 
direct levensbedreigende situaties 
of wanneer u getuige bent van een 
misdrijf.

VEILIG THUIS
  0800 2000

Veilig Thuis is er 
voor advies en 
hulp rond huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  

SPOEDEISENDE ZORG JEUGD
088 0666 999
Voor beroepskrachten, ouders, 
kinderen of jongeren die te maken 
hebben met een crisissituatie 
rondom een kind of jongere.

Wie helpt mĳ  zorgen?
Steeds meer mensen zorgen 
voor een naaste die door 
gezondheidsproblemen niet meer 
voor zichzelf kan zorgen. Zij zijn, vaak 
ongemerkt, mantelzorger geworden.
Deze zorg wordt verleend en komt 
naast bezigheden, zoals werk of 
studie. Hierdoor kan het gezinsleven 
van de mantelzorger in het gedrang 
komen.

Surplus Informele Zorg helpt 
mantelzorgers met informatie, 
advies, ontmoeting en praktische 
ondersteuning.

(0162) 74 86 00, 
mantelzorg.oosterhout@
surpluswelzijn.nl

Ik zoek/ben een vrĳ williger
Wilt u vrijwilligerswerk doen of zoekt 
u een vrijwilliger om u te helpen bij 
bijvoorbeeld een klus in de tuin of 
uw administratie?
Oosterhoutvoorelkaar brengt de 
vraag naar vrijwilligers samen met 
Oosterhouters die vrijwilligerswerk 
willen doen. Elke woensdag- 
en donderdagochtend heeft 
Oosterhoutvoorelkaar spreekuur van 
09.00 uur tot 12.00 uur. Wilt u meer 
informatie? Loop dan eens bij ons 
binnen.
Klappeijstraat 44 Oosterhout

(0162) 47 11 15
www.oosterhoutvoorelkaar.nl
info@oosterhoutvoorelkaar.nl
www.facebook.com/
oosterhoutvoorelkaar

Wie luistert er met mĳ  mee?
Iedereen heeft recht op 
onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Dit kan een geruststelling zijn 
voor bijvoorbeeld mensen zonder 
steun van familie of voor mensen 
met complexe problemen. Een 
onafhankelijke cliëntondersteuner 
luistert en denkt met u mee en 
schuift eventueel aan bij gesprekken 
met bijvoorbeeld uw huisarts of het 
Sociaal Wijkteam Oosterhout.
U kunt terecht bij:
MEE Brabant Noord 
(0416) 67 55 00
www.meebn.nl

Stichting Noodkreet (Jeugdhulp) 

(0492) 54 69 18 
www.denoodkreet.nl 

Wie behartigt mĳ n belangen?
Vanaf het voorjaar van 2017 heeft 
Oosterhout een nieuwe Adviesraad 
Sociaal Domein. Deze geeft gevraagd 
en ongevraagd advies aan de 
gemeente Oosterhout over beleid 
en de uitvoering daarvan op het 
gebied van jeugdhulp, werk en 
maatschappelijke ondersteuning. 
www.oosterhout.nl

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid 
denkt mee over beleid dat mensen 
met een laag inkomen of zonder 
werk raakt. 
(0162) 45 41 06

De Stichting Ouderenplatform 
Oosterhout is een samenwerking van 
de ouderenbonden in de gemeente 
Oosterhout. De stichting behartigt 
de belangen van Oosterhoutse 
ouderen op het gebied van welzijn, 
zorg en wonen.
infoplein.oosterhout.nl > zoekwoord 
Ouderenplatform

Het Gehandicaptenplatform denkt 
mee om de samenleving zo goed 
mogelijk geschikt te maken voor 
mensen met een functiebeperking. 
www.gehandicaptenplatform.nl

Bĳ  wie kan ik anoniem terecht?
Wanneer je ergens anoniem over 
wilt praten, luisteren de mensen van 
de hulptelefoon. Ze denken met je 
mee, staan even naast je. Met tijd en 
aandacht voor jouw verhaal.
Sensoor
0900 0767
24 uur per dag
De Kindertelefoon
0800 0432
elke dag van 14.00 tot 20.00 uur
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Waar loop ik binnen?
Wilt u mensen ontmoeten, een 
activiteit ondernemen of gewoon 
een kijkje nemen?
Loop eens binnen bij een van de 
activiteitencentra of dorpshuizen.
Activiteitencentrum Dommelbergen
Arkendonk 90, Oosterhout

Activiteitencentrum De Slotjes
Slotjesveld 15, Oosterhout

Activiteitencentrum De Bunthoef
Bloemenhof 2, Oosterhout

Dorpshuis Den Brink, Den Hout
Houtse Heuvel 24-a, Den Hout

Dorpshuis De Klip, Dorst
Sint Franciscusstraat 8, Dorst

Dorpshuis Oostquartier, Oosteind
Provincialeweg 96, Oosteind

Heeft u vragen over werk, inkomen 
of schuldhulpverlening? Dan kunt u 
contact opnemen met de gemeente 
Oosterhout. Bel 14 0162 
Of download de app 
Oosterhout Werkt op de telefoon en 
blijf op de hoogte van vacatures en 
inkomensregelingen. 

Wilt u weten welke organisaties en 
dienstverleners in Oosterhout actief 
zijn? Wilt u tips over opvoeden, zorg 
of werk? Neem eens een kijkje op 
infoplein.oosterhout.nl.

Wat moet ik betalen? 
U betaalt een eigen bijdrage 
voor ondersteuning die u van 
de gemeente ontvangt vanuit 
de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning). Met die eigen 
bijdrage betaalt u dus een deel van 
de ondersteuning zelf. Dit is wettelijk 
bepaald. U betaalt een eigen 
bijdrage als u ondersteuning, zoals 
hulp bij het huishouden, ontvangt. 
Of bijvoorbeeld als u een hulpmiddel 
krijgt, zoals een scootmobiel, of 
een persoonsgebonden budget 
ontvangt. Het CAK berekent en int 
de eigen bijdrage. De hoogte van 
de eigen bijdrage is afhankelijk van 
onder andere het inkomen en een 
aantal vaste uitgaven.
0800 0087
www.hetcak.nl

Heeft u moeite met het 
lezen van dit overzicht

Alle info kunt u ook vinden 
op www.oosterhout.nl

Bĳ  wie loop ik even binnen?
Problemen horen bij het leven, 
maar soms is het nodig om met een 
onafhankelijke deskundige te praten. 
Vaak helpt het als u er over praat 
met familie, buren of vrienden. Het 
kan ook zijn, dat u er samen niet uit 
komt. Of dat er niemand is met wie 
u erover durft of kunt praten. In zo’n 
situatie kunt u – zonder verwijsbriefje 
en gratis -  gebruik maken van de 
deskundige hulp van Algemeen 
Maatschappelijk werk (AMW). 
Het AMW vindt u dichtbij u in de 
buurt. Tijdens spreekuren kunt u zo 
binnenlopen.

(0162) 74 86 00


