Heeft u vragen over zorg, ondersteuning, opvoeden,
opgroeien, werk en inkomen? Stel ze aan:
Uw huisarts

De gemeente

In de huisartsenpraktijken werken
praktijkondersteuners. Praktijkondersteuners
kunnen u ondersteunen bij allerlei vragen
over bijvoorbeeld zorg of het opvoeden en
opgroeien van uw kind(eren).

Ook de gemeente kan u verder helpen
bij uw vragen. Op www.dronten.nl kunt u
een afspraak maken. Of u kunt uw vraag
telefonisch stellen via 14 0321, het algemene
telefoonnummer van de gemeente. Het
klantcontactcentrum zorgt er dan voor dat uw
vraag bij de juiste medewerker terecht komt.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG)
Het CJG is een samenwerking van organisaties
die u of uw kind kunnen ondersteunen bij het
opvoeden en opgroeien. Zo zijn bijvoorbeeld
verloskundigen, consultatiebureaus en voor
schoolse voorzieningen aangesloten bij het
CJG. U kunt uw vragen bij de aangesloten
organisaties stellen, via de website
www.cjgdronten.nl of via telefoonnummer
(0321) 388910.

De school van uw kind
U kunt met uw vragen ook terecht op
de school van uw kind. Vaak kan de intern
begeleider of mentor u verder helpen.
En anders zijn er diverse professionals aan de
school verbonden die kunnen helpen, zoals de
schoolmaatschappelijk werker of de
GGZ consulent.

Welzijnsorganisaties

Dronter Koers

Wijknetwerken

Welzijnsorganisaties, zoals bijvoorbeeld de
Meerpaal Welzijn of MDF Flevoland, kunnen de
maatschappelijke ondersteuning bieden waar
u misschien naar op zoek bent. Kijk voor meer
informatie op www.dronterwijzer.nl.

Iedereen heeft weleens een vraag over zorg,
werk, opvoeden of opgroeien waar niet
meteen een antwoord op te vinden is. Vaak
kunnen familie, vrienden of buren helpen met
het vinden van een oplossing. Soms lukt dat
niet en is professionele ondersteuning nodig.

In uw eigen wijk zijn professionals aanwezig
die uw vragen kunnen beantwoorden. Kijk
op www.dronterwijzer.nl/contact wie de
professionals uit uw eigen wijk zijn.

Werk.nl
Voor vragen over werk en inkomen kunt
terecht op www.werk.nl. Hier kunt u ook een
uitkering aanvragen.

In de gemeente Dronten werken scholen,
huisartsen en maatschappelijke organisaties
samen om u zo goed mogelijk te helpen bij
ondersteuningsvragen. Als zij de vraag niet
kunnen beantwoorden, schakelen ze een gids
in. Een gids ondersteunt u in uw eigen wijk
bij vragen over zorg, werk of jeugd. De gids
zoekt samen met u en uw familie of vrienden
een goede oplossing. Deze manier van werken
noemen wij Dronter Koers.

De gids
De gids is de spin in het web in de gemeente
Dronten en bedenkt samen met u een
oplossing voor vragen die niet makkelijk
beantwoord kunnen worden. De gids is
vaak ook schoolmaatschappelijk werker,
praktijkondersteuner of bijvoorbeeld reintegratie consulent. Samen met u maakt
de gids een plan. Als u hulpmiddelen of
professionele ondersteuning nodig hebt, dan
kan de gids dit voor u regelen. De gidsen zijn
onderdeel van de wijknetwerken. De gidsen
zijn te vinden op www.dronterwijzer.nl/contact.

