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Als medisch professional komt u in aanraking met veel verschillende klachten van 

mensen. Zoals bekend hebben niet alle klachten een fysieke oorzaak. Klachten kunnen 

bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door overbelasting, psychische problemen of 

overmatige stress door schulden of een scheiding. In dat geval kunt u uw patient helpen 

door hem of haar door te verwijzen naar Voorschoten Voor Elkaar. Graag wijzen wij u 

via deze flyer op ons aanbod van diensten:

Welzijn op Recept 

Een sociaal werker kijkt samen met de klant 

naar wat hij of zij in zijn/haar dagelijks leven 

kan doen of aanpassen om een positieve 

draai aan het leven te geven. Hierbij wordt in-

gezet op deelname aan bepaalde groepsacti-

viteiten, de inzet van een maatje/vrijwilliger of 

het doen van vrijwilligerswerk. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Een onafhankelijke cliëntondersteuner van 

Voorschoten Voor Elkaar geeft informatie, 

advies en kortdurende (praktische) onder-

steuning op het gebied van zorg, onderwijs, 

welzijn, wonen, schulddienstverlening of 

werk en inkomen. De cliëntondersteuner kijkt 

altijd samen met de klant waar behoefte aan 

is. Ook kan er bemiddeld worden tussen de 

klant en diverse instanties . 

Sociale activering 

Uitkeringsgerechtigden kunnen begeleiding  

krijgen van een sociaal werker van Voor-

schoten Voor Elkaar. Hierbij worden mensen 

bijvoorbeeld gemotiveerd om vrijwilligerswerk 

te gaan doen, waardoor ze op een laagdrem-

pelige manier werkervaring kunnen opdoen.

Sociaal Raadsvrouw

Financiële zorgen, conflicten met instan-

ties, dit kan allemaal leiden tot chronische 

stressklachten. De Sociaal Raadsvrouw van 

Voorschoten Voor Elkaar kan met uw patiënt 

meedenken over een oplossing. Zij kijkt wat 

iemand nodig heeft op financieel/juridisch 

gebied en onderzoekt welke hulp passend is.

Mantelzorgondersteuning 

Mantelzorgondersteuning bieden voor een 

naaste kan veel vragen oproepen, of zorgen 

en twijfels met zich meebrengen. Voorschoten 

Voor Elkaar kan de mantelzorger op diverse 

manieren ondersteunen, zoals bijvoorbeeld via 

persoonlijke gesprekken met een sociaal werker, 

informatie, onafhankelijke clientondersteuning 

of ontspannende activiteiten.

Jeughulp

Voorschoten Voor Elkaar biedt diverse diensten 

aan op het gebied van gezins- en jeugdhulp-

verlening. Denk bijvoorbeeld aan opvoedonder-

steuning, jongerencoaching of groepsactivitei-

ten voor meiden. Onze sociaal werkers kunnen 

laagdrempelige hulp aanbieden, maar ook 

toeleiden naar meer gespecialiseerde hulp.

Aanmeldroute 

*Vermeld in uw aanmelding altijd de soort hulp die u 
voor uw patiënt vraagt.

Aanmelding
E-mail de aanmelding* naar: 

backoffice@voorschotenvoorelkaar.nl

Verdeeloverleg
De aanmeldingen worden elke dinsdag met de 

sociaal werkers besproken

Sociaal werker wordt gekoppeld
Binnen 2 weken na aanmelding neemt een 

sociaal werker contact op met de klant

Sociaal werker geeft een
terugkoppeling aan de aanmelder 


