
Samen zoeken 
naar nieuw 
perspectief
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NOORD-BRABANT

Praten over uw 
zorgen helpt 
Het Diaconaal Maatschappelijk Werk is er voor u

Knotwilg 2A, 4286 DE in Almkerk, gemeente Woudrichem 
Tel. nr. 0318 - 547870 (voor advies en informatie)
Tel. nr. 0183 - 762300 (voor rechtstreeks contact)
Info@stichtingschuilplaats.nl
www.stichtingschuilplaats.nl

www.stichtingschuilplaats.nl

Locatie

Het DMW Noord-Brabant is gevestigd in Almkerk aan de Knotwilg 2-A, 
een zijstraat van de Voorstraat, kamernummer 107. Het DMW bevindt  
zich in een verzamel gebouw, waar zich tevens andere (para) medische 
organisaties bevinden. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte op de  
eerste verdieping. 

DMW Noord-Brabant  

DMW Noord-Brabant is eind 2014 opgericht in samenwerking met de  
diaconieën van participerende kerken in de regio. Zij signaleerden een 
grote behoefte aan christelijk maatschappelijk werk. Het DMW voorziet  
in deze behoefte, waarbij Stichting Schuilplaats als gecertificeerde,  
christelijke hulpverleningsorganisatie de uitvoering van de hulpverlening 
voor haar rekening neemt. Uw steun voor dit werk is van harte welkom. 
U kunt ook een gift overmaken op bankrekeningnummer NL69 RABO 0393 
3119 88 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. Diaconaal 
Maatschappelijk Werk Noord-Brabant.  

De kosten voor de hulpverleningsgesprekken  
bij het DMW Noord-Brabant worden (deels) 
gedragen door de diaconieën van de partici-
perende kerken, door giften en zo mogelijk  
door subsidie van de burgerlijke gemeente.  
Voor de actuele stand van zaken omtrent een 
financiële eigen bijdrage verwijzen we u naar  
de website van Stichting Schuilplaats, locatie 
Noord-Brabant.

Als u zich aanmeldt, zullen we u informeren 
wanneer de hulpverlening kan starten. De  
hulpverleners zijn verplicht tot geheimhouding 
van alle kennis over u als cliënt. Alleen met uw  
toestemming kan er in het belang van de hulp-
verlening contact opgenomen worden met derden. 

Indien er sprake is van een onveilige situatie 
hanteren we de Meldcode kindermishandeling 
en huiselijk geweld. Uw schriftelijke gegevens 
worden digitaal bewaard en na de wettelijke 
bewaartermijn vernietigd, zodat uw privacy 
gewaarborgd wordt/blijft. Op de locatie van het 
DMW ligt een privacy- en klachtenreglement dat 
u op verzoek kunt inzien. 

Praktische 
informatie



Hoe bieden 
we hulp?

Het DMW biedt op verschillende manieren 
hulp. We voeren individueel gesprekken of in 
relatie, gezin en/of familieverband, waarin 
we u informatie, advies, ondersteuning of 
begeleiding bieden. Daarnaast zijn er moge-
lijkheden om cursussen aan te bieden en 
hebben we een consultatiefunctie voor 
ambtsdragers. Als u zich aanmeldt voor hulp, 
schatten we samen met u in welke hulp het 
beste bij u past en welke hulp er nodig is.  
De duur en de regelmaat van de hulpverle-
ningsgesprekken stellen we samen met u op 
maat vast. 

Het DMW werkt graag samen met andere 
hulpverlenende instellingen, huisartsen, 
ambtsdragers en andere mogelijke betrokke-
nen. Als wij u niet de beste hulp kunnen bie-
den, zullen we u in contact brengen met een 
andere instelling die u verder kan helpen.

Voor wie en bij
welke problemen?

 
DMW Noord-Brabant biedt professionele hulp 
aan inwoners van de gemeenten Werkendam, 
Aalburg, Woudrichem of Zaltbommel, of één 
van hun kernen. Onze hulpverleners kunnen u  
op vele manieren helpen bij allerlei vragen 
en problemen. U kunt denken aan relatie- en 
opvoedingsproblemen, psychische problemen, 
identiteitsproblemen, jeugdproblemen, ver-
werkingsproblemen, moeite in het vinden van 
sociale (steun) contacten of zinvolle dagbe-
steding, eenzaamheid, problemen om deel te 
nemen aan school of maatschappij, moeite in 
het ordenen en structureren van uw leven, 
etc. We maken zoveel als mogelijk gebruik 
van de kwaliteiten die u al bezit en van uw 
ondersteunende (sociale) netwerk.

Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen
weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. Wij zijn ervan overtuigd dat de Heere God
betrokken is op alle mensen en dat vormt onze belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor
de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om hen te
begeleiden in hun psychosociale problemen. Hierbij houden we de Bijbel, als onfeilbaar Woord
van God, aan als richtsnoer voor het hele leven en als bron van Hoop. 

 
 

Diaconaal Maatschappelijk 
Werk van Stichting Schuilplaats

Voor meer informatie en/of hulpvragen kunt u 
elke werkdag tussen 8.30 en 10.00 telefonisch 
contact opnemen. Het telefoonnummer is 0318 
– 547870.  U krijgt dan rechtstreeks contact 
met een hulpverlener van Stichting Schuilplaats/
DMW. Hulpvragen kunnen uiteraard ook schrif-
telijk of per e-mail ingediend worden. Hiervoor 
wijzen we u op onze contactgegevens op de 
achterkant deze informatiefolder. 

Zoekt u 
hulp?

bel  0318 - 547870

Het leven lijkt goed. Maar schijn kan bedriegen. 
Achter een lach schuilt soms veel pijn. 
Misschien wordt uw lach overschaduwd door 
problemen. Een verstoorde relatie, onverwerkt 
verdriet, minachting voor uzelf of gevoelens 
waar u geen raad mee weet. Het Diaconaal 
Maatschappelijk Werk is er voor u. Praten over 
uw zorgen helpt. Samen zoeken we naar nieuw 
perspectief. 


