
Vragen of zorgen over
uw persoonlijke situatie? 
Het Gebiedsteam Ooststellingwerf is er voor u!

Wat kan Gebiedsteam Ooststellingwerf voor mij doen?
Gebiedsteam Ooststellingwerf denkt met u mee als u vragen of zorgen heeft over uw persoonlijke 

situatie. Dat kan gaan over kinderen, gezin, relatie, psychische problemen, administratie, 

geldzaken, woonproblemen. Kortom: problemen in het dagelijks leven. We bekijken met u hoe dit 

in samenwerking met u en de mensen om u heen opgelost kan worden. Heeft u andere hulp nodig, 

dan helpen we u om de juiste specialist of instantie in te schakelen. Ook als het bijvoorbeeld gaat 

om een voorziening als een woningaanpassing of vervoer. Ook dan weet het Gebiedsteam de weg.

 Het Gebiedsteam 
verwees mij naar 
Humanitas, nu rijdt een 
vrijwilliger mij in mijn eigen 
auto naar het ziekenhuis 
en ook weer terug! 

 Sinds kort krijgt mijn man 
dagbesteding. Nu heb ik wat meer 
tijd voor mijzelf en kan hij langer 
thuis blijven wonen, dat is voor 
ons beide prettig. 

 Onze dochter komt niet zo 
goed mee in de klas, gelukkig 
denkt een hulpverlener van het 
Gebiedsteam nu met ons mee. 

 Orde in mijn financiële 
zaken was ver te zoeken, het 
Gebiedsteam hielp mij weer 
op weg en nu kan ik mezelf 
weer redden. 

 Voor een wekelijkse kop koffie 
en een praatje (met leeftijdsgenoten) 
weet ik nu de weg. 

 Mijn zoon is zo 
druk en luistert slecht, 
gelukkig kan ik met mijn 
opvoedvragen ook terecht 
bij het Gebiedsteam. 

Ook voor mij? Ja, ook voor u. Wij zijn er voor álle inwoners!
Vaak kunnen we uw vraag meteen beantwoorden. Heeft u alleen advies nodig? Dan helpen we u 

ook in de meeste gevallen direct op weg. Heeft u hulp of ondersteuning voor een korte of langere 

periode nodig? Dan wordt een medewerker van het Gebiedsteam uw vaste contactpersoon.



Wij zijn er voor alle inwoners
van de gemeente Ooststellingwerf!

Contact 
• Bellen: (0516) 820 100
 van 9.00 tot 17.00 uur tijdens werkdagen
• E-mail: info@gebiedsteamooststellingwerf.nl
• Bezoekadres: Brink 1, 8431 LD, Oosterwolde
• Inloopspreekuur:
   van 9.00 tot 13.00 uur tijdens werkdagen

Bel ons. 

Mail ons. 

Of kom langs. 

Dat mag altijd. 

We komen ook graag 

bij u thuis voor een gesprek.


