Help, ik heb
geen financieel
overzicht meer.
Help, ik voel me
vaak eenzaam
en wil contact.

Help, ik
zoek werk.

Als je er
ent,
vroeg bij b
is het
r
makkelijke
.
opgelost

Help, mijn kind
ontglipt mij.

www.almelo.nl/wijkteams

Help, ik kom er even niet uit
Niks bijzonders, iedereen zit wel eens met vragen die je even zelf niet kunt
oplossen. Hoe krijg ik grip op mijn geld voordat het uit de hand loopt,
bijvoorbeeld. Of hoe kom ik in contact met anderen zodat ik mij minder alleen
voel? Hoe ga je op een goede manier om met je puber? Normale vragen waar
je soms even geen antwoord op weet. Maar je moet wel verder.

De Wijkteams zijn er voor jou
In een Wijkteam zitten verschillende professionals die samenwerken om
jou te helpen. We luisteren, bekijken je situatie en zoeken met jou naar
een oplossing. Een frisse blik of een duwtje in de goede richting is vaak al
genoeg. Je pakt de draad weer op.

Wij ondersteunen.
Maar jij doet het, op jouw manier
Soms is het ingewikkelder. Dan krijg je steun van een begeleider of coach.
We helpen je op weg, brengen je in contact met instanties. We ondersteunen,
maar jij gaat zelf aan de slag. Het is jouw leven, jij hebt de regie.

Ook voor werk naar het Wijkteam
Alles wat je wilt weten over werk en inkomen wordt makkelijker met je Wijkteam als
aanspreekpunt. Je gaat voor werk of uitkering dus niet meer naar het Werkplein in de
binnenstad, maar naar je Wijkteam. Net als nu, kun je digitaal een afspraak maken
wanneer je werk zoekt of denkt recht te hebben op een uitkering. Een medewerker van
het Wijkteam komt bij je thuis. We bespreken je aanvraag en helpen je op weg.

Wijkteams. Altijd dichtbij
Er zijn 6 wijkteams in Almelo, dus er is er altijd één bij je in de buurt. Je loopt zonder afspraak
binnen tussen 9.00 en 16.00 uur (vrijdag tot 12.00 uur). Bellen kan ook 0546 54 11 11.
Binnenstad, Rosarium,
Haghoek en Aadorp
Tegenover rest. Kreta
Klara Zetkinstraat 81
Sluitersveld en Schelfhorst
Wijkcentrum De Trefhoek
Ootmarsumsestraat 249

De Riet en Hofkamp
Huidige groenlocatie
Biezenstraat 15a
Aalderinkshoek en
Kerkelanden
Wijkcentrum Eninver
Apollolaan 1

Ossenkoppelerhoek en
Nieuwstraatkwartier
Wijkcentrum De Driehoek
Jan Tooropstraat 27
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Windmolenbroek en Bornerbroek
Medisch Centrum Windmolenbroek
Zeearend 2

