
CJG Zuidplas 

Alle inloopspreekuren zijn op afspraak. 
Neem contact op via tel. 088 254 23 84, 
bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur.

Wanneer kom je wel?
Je kunt wél naar het Centrum voor Jeugd en 
Gezin komen als het een afspraak is:

• voor je kind dat tussen 0 en 16 maanden 
oud is;

• voor je kind tussen 3,5 en 4 jaar voor  
vaccinatie en ogentest;

• die extra ingepland is, buiten de normale 
afspraken om;

• voor het halen van de 22-wekenprik;
• voor het inloopspreekuur, als je daarvoor 

van tevoren een afspraak gemaakt hebt.

De CJG-pedagoog is telefonisch bereikbaar 
tijdens het Opvoedspreekuur op maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 
en van 13.00 tot 16.00 uur, telefoonnummer 
088 900 40 00. Je kunt ook een e-mail sturen: 
opvoedbureau.mh@kwadraad.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 
zorgvragen op het terrein van bijvoorbeeld 
gezinsproblematiek, ouderenzorg, psychiatrie 
of huishouden en financiën.

IJsselgemeenten 

Wij werken zoveel mogelijk thuis. Afspraken 
hebben we per telefoon of videogesprek. En 
met vragen bellen, mailen of appen we elkaar.

De balie is alleen op afspraak open op dinsdag 
en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Een 
afspraak maak je online of per telefoon.

Meer informatie?
Kijk op www.ijsselgemeenten.nl/contact

Voor vragen en algemene informatie:
socialezaken@ijsselgemeenten.nl

Of bel: 010 284 84 57
(op werkdagen tussen 8.00 uur en 12.00 uur)

Bereikbaarheid tijdens 
corona maatregelen

Welzijn Zuidplas 
We werken waar mogelijk vanuit huis. Onder voorwaarden is 
een afspraak op locatie, een huisbezoek of een gesprek tij-
dens een wandeling mogelijk. Bel gerust voor de mogelijk-
heden.

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

Een aantal activiteiten van Welzijn Zuidplas wordt in aange-
paste vorm voortgezet. Zoals bijvoorbeeld het BRAinS aanbod 
met online, thuis- en buitenactiviteiten. Blokmania is een cre-
atief online jongerenplatform waar ontmoeten wél mogelijk is 
in deze ongewone tijd met coronamaatregelen en waar plezier 
centraal staat. Ook voor andere, reguliere activiteiten wordt 
waar mogelijk een alternatief geboden. 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


