VERWIJSADRESSE voor de PCI en wijkcontactpersonen.
1. Stichting Welzijnswerk (SWW)
Het Haagje 119 Hoogeveen
Openingstijden: elke werkdag van 9.0017.00
tel. 0528-278855
Het Algemeen Maatschappelijk Werk is
dagelijks bereikbaar op bovengenoemd
adres.
Ook is er een Informatie en Advieswinkel,
waar je bv. ingewikkelde formulieren kunt
laten invullen, of hulp kunt krijgen bij het
invullen van belastingformulieren etc..
3. Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen
Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen
e-mail : contact punt
mantelzorg@welzijnswerk-hoogeveen.nl
tel. 0528-278855
doel:
• het opkomen voor alle –collectieve
en individuele-belangen van
mantelzorgers.
• het faciliteren van de wederzijdse
ondersteuning voor de
mantelzorgers.
• het geven van voorlichting aan
mantelzorgers, organisaties en
instellingen.
Op bovengenoemd adres is de
mantelzorgconsulent Diet Dijkstra
bereikbaar op maandag, dinsdag en
woensdag.
Telefonisch bereikbaar via 0528-278855.
Op dinsdagmiddag heeft zij spreekuur op
het Zorgloket Hoogeveen van 14.00-15.30.
Zij geeft emotionele en praktische
ondersteuning aan mantelzorgers.
5. GGZ Drenthe (Geestelijke
Gezondheidszorg)
Dr. G.H. Amshoffweg 3
7909 AA Hoogeveen
Tel. 0528-857777
Geopend: maandag 8.30-21.00
Dinsdag t/m vrijdag:8.30-17.00
Verleent hulp bij psychische problemen aan
jongeren, volwassenen en ouderen.

7. Voedselbank Hoogeveen
Industrieweg 25B, Hoogeveen
Tel. 06-12824761
Om in aanmerking te komen voor een
voedselpakket moet eerst bovenstaand
nummer gebeld worden. Er wordt dan
verteld wat de voorwaarden zijn.

2. Afdeling Sociale Zaken van de gemeente
Hoogeveen
Open van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 en
telefonisch bereikbaar op tel. 0528-768390. Zij zijn
gehuisvest in het nieuwe pand achter het
Compagnieshuis. Voor het aanvragen van
minimaregelingen of bijzondere bijstand kun je
formulieren ophalen bij de balie van afdeling
Sociale Zaken, waarna ze ingevuld en voorzien van
bewijsstukken weer ingeleverd kunnen worden.

4. Zorgloket Hoogeveen
Dr. G. Amhoffsweg 1 Hoogeveen
tel.0528 231313
e-mail: zorgloket@hoogeveen.nl
Het loket is geopend op werkdagen van 9.00-16.00.
Loket voor vragen , informatie en aanmelding op
het terrein van zorg, wonen en welzijn zoals:
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO)
• AWBZ (verpleging, verzorging, en
thuiszorg)
• gehandicaptenparkeerkaarten
• maaltijdvoorziening, dagopvang
• aangepaste woningen
• vrijwilligerthuishulp
• mantelzorgbegeleiding etc.

6. Gemeenschappelijke kredietbank (GKB)
Het komt voor dat iemand een
betalingsachterstand heeft en geen
betalingsregeling kan treffen omdat de schulden
te hoog zijn opgelopen.
In dat geval kan contact opgenomen worden met
de GKB in Assen Met een medewerker van de
bank kan gezocht worden naar een oplossing om
uit de problematische schulden situatie te komen.
De GKB is bereikbaar via tel. 0592-366099.
In de woonwinkel van Woonconcept aan de
Schutstraat 74 te Hoogeveen heeft de GKB een
klanteninformatiepunt.
8. Kringloopwinkel Het Goed Hoogeveen
Gratamastraat 12 Hoogeveen
Tel. 0528-234040
Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00-17.00 en za van
10.00 17.00

9. Centrum voor dak-en thuislozen.
Beukemaplein 14, Hoogeveen.
Tel. 0528-232368
Openingstijden: ma. t/m vrijdag van 10.3016.30

10. Samsam Hoogeveen
Centraal Meldpunt Hoogeveen/
VrijwilligeThuishulp
Tel. 0528-231313

11. WMO-raad Hoogeveen
Postbus 176, 7900AD Hoogeveen
e-mail:wmoraadhoogeveen@gmail.com
12. Stichting One (Omzien aar Elkaar)
Secretariaat: Postbus 149
7900AC Hoogeveen
Email: st. one@home.nl
Tel.06-52245740
Stichting One houdt wekelijks spreekuur.
Hier kunt U komen spreken over uw
problemen of verzoeken tot hulp voor u zelf
of anderen.
Dinsdag 9-12 uur in Het Knooppunt, Jan
Dekkerstr. 18 Hoogeveen.
Donderdag 18.30-20.15: DES Gebouw,
Albert Steenbergenstr. 44 Hoogeveen.

13. Stichting Budget Support Assen
Postbus 740, 9400 AS Assen
Tel . Marjan 06-28105621
e-mail: marjan@budgetsupport.nl
Je kunt contact opnemen via e-mail, telefoon of
post.
Budget Support zet zich in voor mensen die het
financieel en daardoor ook vaak sociaal moeilijk
hebben. Ze helpen je met praktische zaken, maar
ook voor sociale en maatschappelijke problemen
proberen ze een oplossing te zoeken. Je privacy is
gewaarborgd en de hulp is gratis.

Bovenstaande Instanties lijken mij zowel voor de PCI als de wijkkontaktpersonen handig om mensen goed te
kunnen verwijzen bij een hulpvraag.
Mochten er zich toch nog vragen voordoen i.v.m. een verwijzing dan mag je altijd kontakt met mij opnemen.
Ria de Leeuw, telefoon: 06-22533295.

