Maatschappelijk
werk

Voor wie?
Het maatschappelijk werk is er voor iedere inwoner
vanaf achttien jaar, woonachtig in het Land van
Cuijk. Hulp van het maatschappelijk werk is
vrijblijvend, dichtbij en kosteloos.

Wanneer ga je naar het
maatschappelijk werk?
Iedereen heeft wel eens te maken
met vragen. Soms zijn deze vragen
goed zelf op te lossen, maar af
en toe lukt dit niet alleen en/of
met hulp van je omgeving. Het
maatschappelijk werk kan je helpen
bij vragen op allerlei leefgebieden.
Een aantal voorbeelden hiervan
zijn: psychische problemen, relatie
problemen, verwerkingsproblemen,
financiële problemen, problemen
rondom echtscheiding, enzovoorts.
Wij bieden ook begeleiding
wanneer er sprake is van een
combinatie van problemen.

Wat doet het maatschappelijk werk?
De maatschappelijk werker gaat eerst met jou in gesprek om de vraag te verhelderen.
Op basis van jouw persoonlijke situatie bespreken we daarna op welke manier wij je
het beste kunnen helpen. We brengen de hulpvraag in kaart en als maatschappelijk
werker ondersteunen we jou om je doel te bereiken. Indien wij jou niet de benodigde
hulp kunnen bieden, bespreken we samen welke alternatieven er zijn.

Hoe ziet de begeleiding
eruit?
Na jouw aanmeldingen
benaderen we je voor een
intakegesprek. Nadat het plan
van aanpak is besproken,
vinden er gesprekken plaats
waarin we toewerken naar
het behalen van jouw doelen.
Dit kan zowel middels
individuele, als relatie- en
gezinsgesprekken. De
gesprekken vinden plaats op
het kantoor bij jou in de buurt
of bij jou thuis. Maar ook
digitale ondersteuning behoort
tot de mogelijkheden. Het
gehele traject duurt zo kort
als mogelijk, maar zo lang als
nodig is.

Geheimhouding
en privacy
De maatschappelijk
werkers hebben een
geheimhoudingsplicht en
houden zich aan hun
beroepscode.

Nog meer!
Het maatschappelijk werk biedt daarnaast:
Groepscursussen:
• Assertiviteitscursus
• Vriendschapscursus
• Omgaan met verlies
• Stress, nu even niet

Hulp bij:
•	Ouderschaps
reorganisatie (ORO)
• Discriminatie
• Huiselijk geweld

Meer informatie
Sociom biedt vrij toegankelijke, kosteloze dienstver
lening aan alle inwoners uit het Land van Cuijk. Voor
meer informatie over ons cursusaanbod, verwijzen
wij graag naar onze website. Heb je vragen of wil je
je aanmelden, dan kun je contact opnemen met het
kantoor bij jou in de buurt.

Boxmeer
De Weijer, De Raetsingel 1
0485 700 500
Cuijk
Zwaanstraat 7
0485 700 500
Mill en Sint Hubert
Kerkstraat 3, Mill
0485 700 500

Centraal Kantoor
De Raetsingel 1
5831 KC Boxmeer
0485 31 62 04
info@sociom.nl
sociom.nl

Grave
Koninginnedijk 252
0485 700 500
Sint Anthonis
Bereikbaar via het Dorpsteam
dorpsteam.sintanthonis@landvancuijk.nl
of via 0485 – 700 521

