SOCIAAL WIJKTEAM NIJMEGEN
Het Sociaal Wijkteam Nijmegen (SWT)
is er voor bewoners die vragen of
zorgen hebben over hun kind(eren),
relatie, woonsituatie of financiën.
Het SWT kan ondersteuning bieden
rondom wonen, welzijn en zorg.

Wanneer dit nodig is kan het
SWT doorverwijzen naar meer
gespecialiseerde hulpverlening.
Een aantal praktijkvoorbeelden
van waar het Sociaal Wijkteam
mee kan helpen:

Rini, een vrouw met ernstige longproblemen, is door haar ademhalingsproblemen aan huis gekluisterd. Het Sociaal Wijkteam gaat met haar in gesprek
en kent een scootmobiel toe. Met deze scootmobiel kan ze naar de huisarts
en de apotheek en naar vriendinnen om koffie te drinken. Rini heeft met
behulp van de scootmobiel haar onafhankelijkheid weer terug en staat weer
midden in de samenleving.
Gerrit, een man van 60 jaar is depressief. Hij zoekt al lange tijd naar passende
hulp bij verschillende instanties, maar voelt zich nergens echt geholpen. Het
Sociaal Wijkteam gaat met Gerrit in gesprek en stelt vast dat hij moeite heeft
met sociale contacten door een stoornis in het autistisch spectrum. Gerrit
wordt toegeleid naar een training sociale vaardigheden en krijgt na de training
begeleiding vanuit het Sociaal Wijkteam. Op deze manier werkt Gerrit toe naar
een betere aansluiting met de samenleving.
Aysel zit in een heftige scheiding met haar man. Haar zoon Fazel heeft veel
last van de spanningen in huis en doet het steeds slechter op school.
Hij maakt veel ruzie, is vaak afwezig en loopt een grote leerachterstand op.
Aysel vraagt hulp bij het Spreekuur ‘Uit Elkaar’ en wordt door het Sociaal
Wijkteam geholpen. Samen met het Zorgadviesteam van school wordt een
plan opgesteld voor ondersteuning bij de leerachterstanden van Fazel.
Aysel krijgt tips en advies hoe zij de scheiding soepeler kan laten verlopen.
Zo kunnen zowel Aysel als Fazel verder in deze spannende periode.
(de namen in bovenstaande voorbeelden zijn i.h.k.v. privacy veranderd)
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Wat is het verschil met de Stip?
Het Sociaal Wijkteam werkt nauw
samen met de Stips. De Stips zijn
laagdrempelige inlooplocaties waar
bewoners terecht kunnen met niet
complexe vragen (bijvoorbeeld over

het invullen van een formulier) en
wanneer ze iets voor de wijk willen
doen. De Stips verwijzen wanneer
er sprake is van een meer complexe
hulpvraag door naar het Sociaal
Wijkteam.

Waar vind je het Sociaal Wijkteam?
In elke wijk van Nijmegen is een Sociaal Wijkteam actief. Er is een team voor
Centrum, Dukenburg, Hatert, Lindenholt, Midden, Nieuw-West, Noord, Oost,
Oud-West en Nijmegen-Zuid. De Sociale Wijkteams worden ondersteund door
een Stadsbreed Team. Dit team screent alle vragen en aanmeldingen zodat
deze op de juiste plek terecht komen.
Hoe kun je het Sociaal Wijkteam
bereiken?
Elke wijk heeft een eigen Sociaal Wijkteam. Voor vragen of om zich aan te
melden kunnen bewoners en verwijzers
bellen met het Sociaal Wijkteam
Nijmegen: Telefoon (088) 00 11 300.
E-mail: vraag@sociaal-wijkteam.nl
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Telefonische bereikbaarheid:
Maandag, woensdag en donderdag:
9-12u en van 13-15u
Dinsdag en vrijdag: 9-12u
Meer informatie is beschikbaar op
www.sociaal-wijkteam.nl

