Wij werken met een
geheimhoudingsplicht
conform de Wet bescherming
persoonsgegevens.

MEE & de Wering
Correspondentieadres
Postbus 230
1800 AE Alkmaar
info@meewering.nl
www.meewering.nl

Algemene informatie

Regio Noord-Kennemerland
088 00 75 000
Regio Kop van Noord-Holland
088 00 75 200 Den Helder
088 00 75 271 Schagen
Regio West-Friesland
088 00 75 140

Tel. 088 - 00 75 000
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MEE & de Wering Cliëntondersteuning
is HKZ gecertificeerd.
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Regio Zuid-Kennemerland & IJmond
088 6 522 522

MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk

Tel. 088 - 00 75 000
www.meewering.nl

MEE & de Wering maakt
meedoen mogelijk
Waarom MEE & de Wering?
Loopt u in uw dagelijks leven tegen
vragen en problemen aan?
Wij helpen u om hier grip op te
krijgen. Wij ondersteunen u, maar ook
het netwerk om u heen.
U kunt bij ons terecht met vragen over
onder andere:
• Opvoeding en ontwikkeling
• Relatieproblemen
• Leren en werken
• Samenleven en wonen
• Financiën en schulden
• Belastingen, wetten en regels
• (Mantel)zorg en welzijn
• Eenzaamheid
Onze ondersteuning is tijdelijk, maar
als het nodig is, kunt u steeds weer
een beroep op ons doen.

We geven informatie en advies en
persoonlijke ondersteuning. Dat doen
we op onze eigen locaties maar kan in
sommige gevallen ook bij u thuis.
U kunt ook meedoen aan onze
trainingen en cursussen, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assertiviteit
Mindfulness
Omgaan met een beperking
Omgaan met geld/budget
Opvoeding
Rouwverwerking
Sociale vaardigheden
Zelfstandig wonen

Op onze website vindt u het complete
overzicht.

Hoe werken wij?

Aanmelden

We kijken naar alles wat u nodig heeft
om zo zelfstandig en onafhankelijk
mogelijk te zijn. Wat kunt u zelf doen,
hoe kunnen mensen in uw omgeving
u helpen en waarbij kunnen wij
ondersteunen?

U belt MEE & de Wering en maakt
een afspraak bij een van onze
regiokantoren. Of stuur een mail naar
info@meewering.nl.
Indien nodig komen wij ook bij u op
huisbezoek.

Deze aanpak vergroot de kans dat u
uw doel bereikt.

Samen met anderen
Wij werken samen met verschillende
organisaties, zoals gemeenten,
scholen, UWV, jeugdgezondheidszorg,
zorgaanbieders en gespecialiseerde
vrijwilligers.
Ook kunt u een beroep doen op een
van onze projecten zoals WonenPlus,
de Werkwinkel en buddy-/
maatjesprojecten.

U heeft geen indicatie of
verwijzing nodig.
Onze dienstverlening is
gratis.

