De Deel
Voor informatie en vragen op het gebied van
opvoeding, welzijn, zorg, werk en inkomen.

Alle info op een rij

De Deel, kom gerust eens langs voor:
uw opvoedingsvragen en het consultatiebureau
uw vragen en problemen op het gebied van werk, inkomen
en dagbesteding
uw vragen over wonen, welzijn, zorg en voorzieningen
vrijwilligerswerk en mantelzorg
ondersteuning bij uw inwonersinitiatief

•
•
•
•
•

Ga voor meer informatie naar:
www.tenboer.nl en www.datdeelik.nl
Contact
Mail: secretariaatdedeel@tenboer.nl
Telefoon: 050-302 8846
Openingstijden De Deel
maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
woensdagochtend 9.00 - 12.00 uur
vrijdagochtend 9.00 - 12.00 uur

•
•
•

Consultatiebureau
op afspraak
inloopspreekuur: dinsdag van 13.00 - 13.30 uur

•
•

De Deel is gevestigd in het gemeentehuis van Ten Boer
Hendrik Westerstraat 24 9791 CT Ten Boer

Daar komt u verder mee
Onze gemeente hecht grote waarde aan een goede
dienstverlening en samenwerking met onze inwoners.

Hebt u een vraag?
• Mijn kind is gehandicapt. Wanneer en hoe kom ik in
aanmerking voor een woningaanpassing?

In De Deel, die gevestigd is in het gemeentehuis, kunt u terecht
met al uw vragen over opvoeden en opgroeien van kinderen, werk
en uitkering, WMO voorzieningen en diensten.

• Wanneer kom ik in aanmerking voor taxivervoer?
• Mijn partner is chronisch ziek. Werk en opvoeding zijn

In De Deel vindt u onze dorpscoaches. Zij werken vanuit De Deel,
maar als u dat wilt, bezoeken zij u ook thuis.
Wanneer u zich op welke wijze dan ook wilt inzetten voor uw dorp
of wijk kunt u ook dit met de dorpscoach bespreken.

• Hoe kan ik in aanmerking komen voor een

daardoor moeilijk te combineren. Bij wie kan ik hulp en
ondersteuning krijgen?
gehandicaptenparkeerkaart?

• Mijn kind heeft driftbuien en ik weet niet meer wat ik moet
doen. Waar kan ik terecht voor hulp?

• Mijn man drinkt te veel en slaat dan de kinderen. Toch is hij
een goede vader. Wat moet ik doen?

• Ik heb een huurachterstand en ben bang dat ik het huis

wordt uitgezet. Wat moet ik doen? Ik heb echt geen geld.

• Mijn kind heeft ADHD, hoe kan ik hem het beste helpen?
• Mijn wasmachine is kapot. Ik leef al geruime tijd van een
uitkering. Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

• Ik woon alleen, mijn rollator is kapot, is er iemand die mij
kan helpen hem te maken?

• Ik ben ondernemer. Het gaat niet goed met mijn bedrijf.
Kunnen jullie mij helpen?

• Naast mijn werk en gezin heb ik de zorg voor mijn oude
vader. Soms ben ik zo moe en zie ik het even niet meer
zitten. Hoe los ik dit op?

U kunt met al uw vragen terecht bij De Deel. Openingstijden:
maandagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend.

Femke had regelmatig driftbuien, zo erg dat ik haar dan maar
haar zin gaf. Ongewild beloonde ik Femke dus voor haar ongewenste gedrag. De dorpscoach heeft mij geholpen bij het vinden
van de juiste hulp. Ik blijf zelf nu veel rustiger en houd voet bij
stuk. De driftbuien van Femke nemen zienderogen af.

Voor vragen over opvoeden, opgroeien
en de jeugdgezondheidszorg

Het consultatiebureau is
ondergebracht in De Deel.
Vragen over opvoeden en
opgroeien kunt u stellen in
De Deel.

Opvoeden is niet altijd even eenvoudig. De Deel is de plaats
waar u terecht kunt met al uw opvoedingsvragen. In De Deel
zijn de jeugdverpleegkundigen en jeugdarts van de GGD
werkzaam. Zij hebben spreekuur in het consultatiebureau, doen
huisbezoeken en komen op de scholen . Zij ondersteunen u
bij het oplossen van uw vragen. Maar kunnen u ook, als u dat
wenst, in contact brengen met instanties en personen die u
verder kunnen helpen.
Voor wie is De Deel
De Deel is er voor aanstaande ouders en voor ouders en
opvoeders met kinderen. Ook jongeren die vragen hebben
b.v. over de thuissituatie of die gewoon behoefte hebben aan
een luisterend oor kunnen terecht bij De Deel.
Wat biedt De Deel

•
•
•
•

Een dorpscoach met wie u in vertrouwen kunt praten en
ervaringen delen.
Een plek waarbij u terecht kunt met vragen en problemen
over het opvoeden.
Een dorpscoach die ook bereid is bij u thuis te komen om in
alle rust over uw opvoedingsvragen te praten.
Een dorpscoach die graag ook open staat voor een gesprek
waarbij uw zoon of dochter aanwezig is.

De dorpscoaches zijn de spin in het web

•
•
•
•
•
•

Met hen heeft u een eerste gesprek. In dit gesprek zoeken zij samen met u wat de
beste manier is om uw vraag of probleem op te lossen.
Soms heeft u aan dit ene gesprek voldoende en kunt u zelf verder.
In een aantal gevallen brengt de dorpscoach u in contact met opvoedingsdeskundigen die u verder kunnen helpen.
Over opvoeden moet je als partners/collega ouders ook met elkaar praten. Als u dat
wilt brengen dorpscoaches u in gesprek met andere ouders.
Soms is licht pedagogische hulpverlening een oplossing. Ook dit kunt u bespreken
met de dorpscoaches.
De dorpscoaches werken intensief samen met de jongerenwerker, jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

Omdat ik nog maar één long heb, ben ik heel snel moe.
Ik ben arbeidsongeschikt verklaard. Toch wil ik
graag actief blijven en mijn bijdrage leveren aan de
samenleving. Met behulp van de dorpscoach heb ik een
vrijwilligersbaan gevonden in het verzorgingshuis.
Ik bezoek nu bejaarden die vrijwel nooit bezoek krijgen.
Bij mooi weer gaan we samen wandelen. Zo maak ik me
toch nuttig en ik voel me er goed bij.

Voor vragen over werk en uitkering

Sociale zaken en werk zijn
ondergebracht in De Deel

Voor vragen en problemen over uw werk en inkomen bent u
gewend contact op te nemen met het Werkplein in Groningen
(Harm Buiterplein).
U kunt met uw vragen ook terecht bij De Deel in Ten Boer. Daar
helpt onze dorpscoach u graag verder.

•
•
•
•
•
•
•

Wij zijn er voor mensen:
met een bijstandsuitkering,
die hun baan (dreigen te) verliezen,
die recht hebben op bijzondere bijstand,
inburgeraars,
beginnende kunstenaars en (startende) ondernemers,
zonder baan of met een gesubsidieerde baan,
die hulp zoeken bij schulden en leningen en ondersteuning bij
het regelen van financiële zaken.

Wat doen wij?
Tijdens het spreekuur van de dorpscoaches in De Deel kunt u uw
vragen stellen over werk, uitkering en financiën. Samen met hen
zoekt u een oplossing voor uw vragen en problemen.
Onze dorpscoaches zorgen ervoor dat u de juiste informatie krijgt,
of dat uw vraag direct daar komt waar deze thuis hoort. Als het
nodig is bezoekt de dorpscoach u thuis.

Belangrijk: Werk staat voorop! Vanuit De Deel kunt u ondersteuning krijgen
bij het vinden van werk:

•
•
•
•
•
•
•
•

Is betaald werk voor u (nog niet) mogelijk, dan bekijkt de dorpscoach samen met u de
mogelijkheden van het werken met behoud van uitkering of vrijwilligerswerk. Wie kan
werken werkt, want iedereen doet mee in Ten Boer.
Als het nodig is schakelt de dorpscoach iemand in die u kan ondersteunen bij het
zoeken naar een betaalde baan.
Heeft u geen werk of verdient u niet voldoende om van te leven, dan kunt u een
tijdelijke aanvullende uitkering aanvragen. Uitgangspunt blijft ook hier: wie kan werken
werkt, want iedereen doet mee in Ten Boer.
Leeft u van een minimum inkomen? Dan zijn er wellicht allerlei regelingen voor u van
toepassing.
Voorbeelden van regelingen:
Bijzondere bijstand.
Stadjerspas.
Voedselbank.
Kledingbank Maxima Delfzijl.

Voor vragen over WMO voorzieningen
en WMO diensten
In sommige gevallen is verhuizen beter dan een woningaanpassing. In dat geval komt u
mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten.

Wat is WMO?

WMO voorzieningen en
diensten zijn ondergebracht
in De Deel

WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze
wet is ingegaan op 1 januari 2007 en verplicht iedere gemeente
te beschikken over een herkenbare plaats waar u terecht kunt
met al uw vragen over wonen, welzijn en zorg en de daarbij
behorende voorzieningen.
Onze dorpscoaches houden spreekuur in De Deel. Voor
vragen over de WMO voorzieningen, zoals vervoer, rolstoelen,
woningaanpassingen en hulp bij het huishouden kunt u terecht
tijdens dit spreekuur. De dorpscoaches zorgen ervoor dat u de
juiste informatie krijgt.
Voor wie is de WMO?
Voor iedereen die een vraag, of ondersteuning, nodig heeft
op het gebied van wonen, Welzijn, dagbesteding en zorg.
Onze dorpscoaches helpen u soms direct in De Deel, in andere
gevallen maken zij een afspraak en komen bij u thuis.
De dorpscoaches kunnen u ondersteunen bij het
aanvragen van:
Woonvoorzieningen
Als u lichamelijke beperkingen hebt is het soms nodig om uw
woning aan te passen zodat u zelfstandig kunt blijven wonen.

Vervoersvoorzieningen
Wanneer u door uw lichamelijke of psychische beperkingen geen gebruik kan maken
van het openbaar vervoer kunt u in aanmerking komen voor vervoersvoorzieningen. Het
gaat hierbij om vervoer dat nodig is om deel te nemen aan het leven van alledag.
Rolstoelen
U komt voor een rolstoel in aanmerking wanneer u blijvend of langdurig, langer dan zes
maanden, een rolstoel nodig heeft. De rolstoel wordt u in bruikleen verstrekt.
Huishoudelijke verzorging
Bij huishoudelijke verzorging gaat het om bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, afwassen en strijken. Wanneer u door lichamelijke of psychische beperkingen het niet meer
kunt redden in het huishouden dan komt u wellicht in aanmerking voor huishoudelijke
verzorging.
WMO dagbesteding en begeleiding
Hebt u een beperking of handicap en wordt u hierdoor belemmerd in uw doen en laten?
Mogelijk komt u in aanmerking voor een voorziening of hulp vanuit de WMO. Deze hulp
kan op twee manieren worden aangeboden:

•
•

Zorg in natura; een instelling regelt voor u alle zaken.
Persoonsgebonden Budget (PGB); u krijgt onder strikte voorwaarden geld en regelt
daarmee zelf de benodigde zorg.

Afhankelijk van uw inkomen vragen wij voor sommige voorzieningen een eigen bijdrage.

Vrijwilligerswerk en activiteitenplatform
Activiteitenplatform Dat Deel Ik
De website datdeelik.nl is bedoeld om alle initiatieven en activiteiten van inwoners en
verenigingen van de gemeente Ten Boer te bundelen.

Steunpunt vrijwilligerswerk en activiteitenplatform in de
Gemeente Ten Boer
Steunpunt vrijwilligerswerk
en platform Dat Deel Ik zijn
ondergebracht in De Deel

Steunpunt vrijwilligerswerk
Bij De Deel kunt u ook terecht voor vrijwilligerswerk. De Deel
is officieel het steunpunt voor Vrijwilligerswerk in Ten Boer. Dit
houdt in dat u met al uw vragen over vrijwilligerswerk bij ons
terecht kan. Wij maken gebruik van de websites:
www.vrijwilligersgroningen.nl en www.wehelpen.nl.

•
•
•
•
•
•
•

Op de site www.vrijwilligersgroningen.nl kunt u:
zich inschrijven als vrijwilliger,
zoeken naar vacatures vrijwilligerswerk en maatschappelijke
stages bij de verschillende organisaties in de Gemeente Ten
Boer,
inschrijven als organisatie,
als organisatie vacatures plaatsen,
als organisatie zoeken naar vrijwilligers die zich hebben
ingeschreven.
Op de site www.wehelpen.nl kunt u:
als particulier een vrijwilliger zoeken voor uw individuele
hulpvraag,
zich inschrijven als vrijwilliger om hulp aan te bieden.

Op de site www.datdeelik.nl kunt u:
inwonersinitiatieven en activiteiten van verenigingen en organisaties vinden,
zelf activiteiten aanmelden,
uw activiteit delen met anderen op Facebook,
actuele informatie van andere activiteiten vinden

•
•
•
•

De kaartjes verwijzen naar informatie over de activiteit of organisatie. Aan elk kaartje is
een eigen facebookpagina verbonden voor actuele informatie.
De facebookpagina van datdeelik is: www.facebook.com/TenBoerDatDeelIk
Ook de Deel heeft haar eigen facebookpagina: www.facebook.com/DeDeelTenBoer

