Het leven lijkt goed. Maar
schijn bedriegt. Achter een
lach schuilt soms veel pijn.
Verstoorde relaties. Onverwerkt
verdriet. Minachting voor jezelf.
Psychische problemen, spanningen en zorgen van allerlei
aard kunnen je boven het hoofd
groeien. Het is goed om er over
te praten. Het maatschappelijk
werk is er voor!

DMW
Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) Ridderkerk is in
1998 opgericht in samenwerking met de diaconie van de
Hervormde Gemeente te Ridderkerk. Zij signaleerden een grote
behoefte aan christelijk maatschappelijk werk in hun gemeente.
De hulpverlening wordt uitgevoerd door Stichting Schuilplaats,
een interkerkelijke, landelijk werkende hulpverleningsorganisatie.
Stichting Schuilplaats is gevestigd in Veenendaal.

Missie
Het DMW verleent hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel als
onfeilbaar Woord van God een richtsnoer voor het hele leven is.
Vanuit de bijbelse opdracht tot naastenliefde, biedt het DMW
hulp aan mensen in nood.

Voor wie?
Het DMW staat open voor iedere inwoner van Ridderkerk. Het
DMW heeft tevens een consultatiefunctie voor predikanten,
ouderlingen, diakenen en andere pastoraal werkers.

Hulpaanbod
Het maatschappelijk werk biedt hulp bij:
• relatie- en opvoedingsproblemen;
• psychische problemen, zoals overspannenheid,
identiteitsmoeilijkheden, depressies;
• psychosomatische problemen, zoals hyperventilatie,
spanningshoofdpijn;
• seksuele problemen;
• verwerkingsproblematiek, zoals rouw en incest.
De hulpverlening wordt door maatschappelijk werkers verricht.

Werkwijze
De hulp kan op verschillende manieren geboden worden:
• informatie en advies;
• begeleiding (individueel, echtpaar en in groepsverband);
• ondersteuning;
• verwijzing naar andere instellingen.
In principe worden de gesprekken gehouden in Ridderkerk op
het kantoor van de maatschappelijk werker. Indien gewenst
kunnen incidenteel huisbezoeken worden afgesproken. Soms
kan de hulpverlening snel starten, soms is er een wachtlijst. U
kunt in ieder geval zonder verwijzing bij ons terecht.

Hoe lang duurt de hulpverlening?
De duur van de hulpverlening is sterk afhankelijk van de hulpvraag. Bij sommige vragen blijken één of twee gesprekken
voldoende te zijn. In andere situaties zijn meerdere gesprekken
noodzakelijk. Het kan vóórkomen dat de begeleiding een heel
jaar duurt. Over de regelmaat en de duur van de gesprekken
worden met de cliënt afspraken gemaakt, die worden vastgelegd
in het hulpverleningsplan.

Kosten

Routebeschrijving

De hulp die het DMW aanbiedt is kosteloos. Dit wordt mogelijk
gemaakt door de diaconie van de Hervormde gemeente
Ridderkerk en door giften. Ook uw steun voor dit belangrijke
werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer 35.54.62.931 van de Diaconie Hervormde
gemeente Ridderkerk onder vermelding van ‘Diaconaal
Maatschappelijk Werk Ridderkerk’.

Per auto
Het Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk is gevestigd in
het gebouw van Zorgcentrum de Riederborgh. Dit zorgcentrum
is gevestigd aan de Boksdoornstraat 2, in Ridderkerk Centrum.
De Riederborgh bevindt zich op de kruising van de
Populierenlaan en de Burgemeester de Zeeuwstraat.

Privacy
De hulpverleners zijn verplicht tot geheimhouding van alle
kennis over de cliënt. Zij leggen de gegevens schriftelijk vast.
Twee jaar na beëindiging van de hulpverlening worden de
gegevens vernietigd.
Als het in het belang van de hulpverlening is om contact met
derden op te nemen (zoals de huisarts), kan dit alleen met toestemming van de cliënt. Op het kantoor van het DMW ligt een klachtenreglement. Cliënten kunnen dit reglement op verzoek inzien.

Openbaar vervoer
Direct naast het gebouw van de Riederborgh bevindt zich een
bushalte. Er komen meerdere buslijnen langs deze bushalte.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie en/of hulpaanvragen is er elke werkdag
van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U heeft dan
rechtstreeks contact met een maatschappelijk werker, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Een begeleidingstraject wordt zo snel mogelijk gestart, maar in bepaalde
situaties is er sprake van een wachtlijst. Hulpaanvragen kunnen
uiteraard ook schriftelijk en/of per e-mail ingediend worden.

Problemen,

spanningen,

Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk
p/a Zorgcentrum De Riederborgh
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk
Tel (0180) 414 666
info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl
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