
Sociaal Wijkteam Rijswijk Oost
Karel Doormanlaan 155 • 2283 AL Rijswijk
06-54330101 • swtoost@rijswijk.nl
inloop van 09.00 tot 13.00 uur

Sociaal Wijkteam Rijswijk West
P van Vlietlaan 10 • 2285 XM Rijswijk • 06-25001769
swtwest@rijswijk.nl • inloop van 13.00 tot 17.00 uur

Informatie voor 
     bewoners
OVER HET SOCIAAL WIJKTEAM RIJSWIJK

Hoe komt u in contact 
met het Sociaal Wijkteam?

• U kunt zonder afspraak op werkdagen binnen komen 
lopen. Sociaal Wijkteam Rijswijk Oost heeft van  
09.00 tot 13.00 uur inloop aan de Karel Doorman-
laan 155. Het wijkteam is te vinden op de 1e ver-
dieping, in de gang naast de lift. Sociaal Wijkteam 
Rijswijk West heeft van 13.00 tot 17.00 uur inloop 
aan de P. van Vlietlaan 10.

• Via een telefoontje aan de bureaudienst van het 
Sociaal Wijkteam: 06-54330101 (Oost) /  
06-25001769 (West)

• Via een e-mail aan het Sociaal Wijkteam:  
swtoost@rijswijk.nl of swtwest@rijswijk.nl  

Voorbeelden van vragen die kunnen spelen:
• Hoe zorg ik voor mezelf, als het niet meer gaat?
• Ik weet niet meer hoe ik alles moet regelen!
• Wie kan er voor mij zijn als het zelf niet lukt?

Voorbeelden van resultaten na ondersteuning:
• Ik heb nu weer duidelijk hoe ik mijn dag kan indelen!
• Het lukt me weer om verder te gaan
• Ik voel me nuttig en heb weer wat te doen
• Mijn financiën zijn weer op orde

Wij denken met u mee en 
ondersteunen u waar nodig!



Wat doet  
het Sociaal Wijkteam?

Het Sociaal Wijkteam biedt ondersteuning en kortdurende begeleiding aan bewoners 
van Rijswijk die dat nodig hebben. De medewerkers van het Sociaal Wijkteam denken 
met u mee en gaan samen met u op zoek naar de oplossing voor uw vraag of het pro-
bleem. Hierbij staat uw vraag en persoonlijke situatie centraal. Het Sociaal Wijkteam 
kijkt samen met u naar wat u wilt, wat u kan en hoe u uw kwaliteiten in kan zetten. Als 
dat door omstandigheden niet meer helemaal goed gaat, kijkt de  medewerker samen 
met u of iemand uit uw omgeving wellicht kan helpen. Zo nodig bieden zij aanvullend 
hulp, zorg of ondersteuning met vrijwilligers en/of professionals binnen en buiten het 
team. 

Hoe en wanneer  
komt het Sociaal Wijkteam in actie?

1. U kunt zelf binnen komen lopen, bellen of mailen met een vraag of probleem. 
2. Een professional van een organisatie waar u al bekend bent kan u aanmelden 

via het aanmeldingsformulier. De aanmeldingen worden eenmaal per week be-
sproken en in het team verdeeld. 

3. U, iemand uit uw omgeving of een professional kan (al dan niet anoniem) een 
signaal doorgeven van iemand uit de buurt waar hij of zij zich zorgen om maakt. 
Het Sociaal Wijkteam gaat dan ‘eropaf’, bij iemand thuis langs om te kijken wat 
er aan de hand is en waar nodig ondersteuning te bieden.

Welkom bij het 
Sociaal Wijkteam Rijswijk

Het Sociaal Wijkteam biedt laagdrempelige ondersteuning en 
kortdurende begeleiding aan bewoners van Rijswijk. U kunt 
voor diverse vragen bij ons terecht doordat verschillende 
professionals met elkaar samenwerken. Het Sociaal Wijkteam 
Rijswijk is er voor de vragen en problemen van alle bewoners 
van Rijswijk. Het team is het aanspreekpunt voor u in de 
buurt, snel en makkelijk.

In Rijswijk zijn er twee wijkteams; Rijswijk Oost en Rijswijk West.  
De gebieden Oost en West zijn gescheiden door de spoorlijn.
Bewoners met postcode 2281, 2282, 2283, 2288 en 2289 kunnen terecht  
bij het inlooppunt van Rijswijk Oost op de Karel Doormanlaan 155. 
Bewoners met postcode 2284, 2285, 2286 en 2287 kunnen terecht bij  
het inlooppunt van Rijswijk West op de P. van Vlietlaan 10

Wie zitten  
er in het Sociaal Wijkteam?

Het Sociaal Wijkteam bestaat uit consulenten  
van MEE, begeleiders van impegno, LIMOR en  
Fonteynenburg en Algemeen Maatschappelijk 
Werkers van Kwadraad. Daarnaast wordt er 
nauw samengewerkt met de wijkverpleeg-
kundige, de consulenten van de gemeente, 
Stichting Welzijn Rijswijk en verschillende 
andere instellingen en instanties. 

Kortom: 
Heeft u of iemand in uw 

omgeving vragen of problemen 
over werk, financiën, wonen, 

zorg, gezondheid, daginvulling, 
vrijwilligerswerk, voorzieningen 
of de relatie? Dan kunt u bij het 

Sociaal Wijkteam terecht!


