
 

 
Sociale teams stellen zich voor 

 
De sociale teams in de gemeente Coevorden willen zich graag voorstellen aan de 
inwoners en vertellen waar de sociale teams voor staan. Daarom nodigt de 
gemeente Coevorden inwoners uit voor één van de acht bijeenkomsten in maart 

over zorg en ondersteuning in de gemeente. De sociale teams zijn actief sinds 1 
januari 2015. Op dat moment kreeg de gemeente een aantal nieuwe taken op het 
gebied van zorg en ondersteuning. Binnen de sociale teams werken medewerkers 
vanuit verschillende expertises samen, om hulpvragen van inwoners te 
beantwoorden en aanvragen af te handelen. Ze zoeken daarbij ook de 
samenwerking met maatschappelijke partners uit de gemeente. De gemeente is 
opgedeeld in acht verschillende gebieden, in ieder gebied is een sociaal team 

actief. Voor alle gebieden is een avond georganiseerd waarop inwoners 

informatie kunnen krijgen over de sociale teams en de taken waar de teams zich 
mee bezig houden.  
 
Waar en wanneer zijn de avonden? 
In onderstaand overzicht staat waar en wanneer de avonden worden georganiseerd.  

 

Datum Gebied Locatie 

Maandag 2 maart Schoonoord, De 
Kiel, Kibbelveen, 
Wezup, 

Wezuperbrug, 
’t Haantje 

Woonzorgcentrum Het Ellertsveld, 
Bonkersstraat 2, Schoonoord 

Woensdag 4 maart Oosterhesselen, 
Gees, Geesbrug, 
Zwinderen 

Woon- en zorgcentrum De Etgaarde, 
De Etgaarde 1, Oosterhesselen 

Maandag 9 maart Coevorden-Noord: 
Loo-Tuinen, 

Poppenhare, 
Binnenvree, 
Tuindorp 

Brede School Som, Jan van 
Scorelstraat 1a, Coevorden 

Woensdag 11 maart Sleen, Noord-Sleen, 
Diphoorn 

Woonzorgcentrum De Schoel, 
Drostenstraat 1, Sleen 

Maandag 16 maart Dalen, Dalerveen, 
Wachtum, Holsloot 
Stieltjeskanaal, 

Veenoord 

Woonzorgcentrum Selkersgoorn?? 

Maandag 23 maart Zweeloo, Aalden, 
Benneveld, Meppen,  

Woonzorgcentrum De Korenhof, 
Korenhof 1, Aalden 

Woensdag 25 maart Steenwijksmoer, 
Dalerpeel,  

Nieuwe-Krim 

Dorpshuis De Breiberg, Oranjestraat 2, 
Dalerpeel,  

Maandag 30 maart Coevorden Zorgcentrum Aleida Kramer, Meindert 
van der Thijnensingel 1, Coevorden.  

 

 
Wat is het programma? 
Alle avonden beginnen om 19.30 uur en zien er als volgt uit:  
 
19.15 – 19.30 uur  – Inloop 
19.30 – 19.40 uur  – Welkom 
19.40 – 20.30 uur  – Uitleg sociale teams en taken, voorstellen teamleden 

20.30 – 21.00 uur  – mogelijkheid om individueel vragen te stellen en kennis te maken.  
21.00 uur       -  Einde  
 
 



 

Welke informatie wordt er gegeven? 
In het sociale teams zitten professionals met verschillende achtergronden. 
Maatschappelijke ondersteuning, schuldhulpverlening, jeugd en maatschappelijk werk en 
opbouwwerk maken deel uit van de teams. Tijdens de informatieavond wordt meer verteld 

over de taken die de gemeente heeft op dit gebied en wat dit voor inwoners betekent. Ook 
wordt uitgelegd voor welke zaken inwoners terecht kunnen bij de sociale teams en hoe de 
teams zijn te bereiken.  
 
In ieder gebied is één team actief. Dit is een vaste groep medewerkers die zich richt op het 
gebied. Zo komen inwoners telkens dezelfde gezichten tegen wanneer zij vragen hebben 
over zorg en ondersteuning. Tijdens de avond kunnen inwoners kennis maken met de 

medewerkers die in het gebied actief zijn.  
 
Na een gezamenlijk deel kunnen inwoners aan verschillende thematafels terecht met 
vragen en kunnen ze kennismaken met de medewerkers uit de teams.  

 
- Maatschappelijke ondersteuning 
- Jeugd 

- Schuldhulpverlening 
- Mantelzorg en vrijwilligers 
- Maatschappelijk welzijn 
 
Voor wie is de avond? 
De avond is voor alle inwoners die meer willen weten over zorg en ondersteuning. Dit kan 

zijn omdat ze zelf in aanraking komen met zorg en ondersteuning, omdat familie of 
bekenden hiermee te maken hebben, of omdat ze hulpvragen of signalen tegenkomen 
binnen de club of vereniging. Maar inwoners zijn ook van harte welkom als ze denken dat 
ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan zorg en ondersteuning in de gemeente. Als 
individu of als club of vereniging. De gemeente gaat steeds meer uit van de eigen kracht 
van inwoners en hun omgeving en wil zorg en ondersteuning dicht bij huis organiseren. 
Daarom is het ook belangrijk dat de teams kennismaken met de gebieden en meer te 

weten komen over de kansen en mogelijkheden in een gebied.  
 
Meer informatie 
Inwoners die vragen hebben over de sociale teams of over de avonden kunnen contact 
opnemen met de teams via het KCC van de gemeente Coevorden. Het KCC is telefonisch 
te bereiken via telefoonnummer 14 0524 of per e-mail via info@coevorden.nl.  

_____________________________________________________ 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Naar aanleiding van dit persbericht kunt u voor meer informatie contact opnemen met de sectie 
Communicatie van de gemeente Coevorden via telefoon: 0524-598 626 / 389 / 739 of via 
communicatie@coevorden.nl. 

 


