
CJG Zuidplas 

In verband met corona werken we met inloop-
spreekuren op afspraak. Sommige inloop-
spreekuren gaan niet door. Bel met 088 254 23 
84, bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur . Vanaf 
1 september 2020 worden alle vaccinaties van 
het Rijksvaccinatieprogramma weer gegeven, 
ook de groepsvaccinaties. Kijk voor informa-
tie op www.cjgzuidplas.nl/pagina/coronavi-
rus-overzicht/877168

Voor vragen over opvoeden tijdens 
coronacrisis:
Tel. 088 900 40 00 (spreekuur pedagogen)
(ma t/m vr / 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur)

Voor vragen over corona:
Callcenter GGD: 085 078 28 78
www.ggdhm.nl

CJG Zuidplas
Tel. 088 254 23 84
cjgzuidplas@ggdhm.nl
www.cjgzuidplas.nl

Sociaal Team 

E-mail: sociaalteam@zuidplas.nl
Tel. 0180 330 300
(ma t/m vr / 08.30 tot 12.30 uur)

O.a. voor meervoudige en complexe zorgvra-
gen op het terrein van bijvoorbeeld gezinspro-
blematiek, ouderenzorg, psychiatrie of huis-
houden en financiën.

IJsselgemeenten 

De balie is open op afspraak, di. en do. van 
10.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan onli-
ne (www.ijsselgemeenten/contact) of per tel. 
010-2848457 (08.00u-12.00 uur). Vragen kunt u 
mailen naar: socialezaken@ijsselgemeenten.nl
Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Af-
spraken gaan ook per telefoon of videogesprek. 
Het betalen van uitkeringen en behandelen van 
nieuwe aanvragen gaat gewoon door.

Meer informatie? 
Kijk op www.ijsselgemeenten.nl

Voor vragen en algemene informatie: 
socialezaken@ijsselgemeenten.nl
Of bel naar nummer: 010 284 84 57
(op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur)

Bereikbaarheid tijdens 
corona maatregelen

Welzijn Zuidplas 

Heeft u behoefte aan een praatje of hulp bij 
boodschappen? 
Neem contact op met vip@welzijnzuidplas.nl of meld uw 
vraag aan bij Inwonersvoorelkaar.nl of bel 06 298 826 59

Maakt u zich zorgen over een naaste of uw 
eigen situatie? Voor vragen, tips en advies:

Rondom mantelzorg (steunpunt mantelzorg): 
di, wo en do / 09.00 - 12.00 uur / 06 430 304 37

Rondom geldzaken (Raad en Daad): 
ma, di, do en vr / 09. 00 - 12.00 uur / 06 144 170 50 

Rondom vrijwillige inzet (VIP): 
ma t/m vr / 10.00 - 16.00 uur / 06 398 826 59

Rondom jongeren (ambulant jongerenwerk): 
di t/m vr / 10.00 - 17.00 uur / 06 380 720 18

Rondom ouderen (ouderenadvies): 
ma t/m do / 09.00 - 17.00 uur / 06 382 680 71

Veel activiteiten van Welzijn Zuidplas kunnen doorgang vinden 
met in acht neming van de voorgeschreven maatregelen over 
afstand, mondkapjes en groepsgrootte. Voor de activiteiten is 
toestemming gegeven door de gemeente. Sommige activiteiten 
kunnen niet doorgaan. Bekijk onze website voor updates: 
www.welzijnzuidplas.nl/corona

Welzijn Zuidplas
Postbus 191, 2910 AD, Nieuwerkerk aan den IJssel
tel. 0180 310 050 | info@welzijnzuidplas.nl

Landelijke hulpdiensten

www.rivm.nl: 0800 1351
De luisterlijn: 0900 0767
MIND Korrelatie: 0900 1450
De Kindertelefoon: 0800 0432
KVK: 0800 2117


