Jongerenloket - voor jongeren
Ben je jonger dan 27 jaar, ben je woonachtig in de Zaanstreek en heb jij een
vraag over leren, werken en/of inkomen? Dan zijn we dé plek voor jouw
vragen!
Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een passende opleiding
of bij het vinden van een betaalde (leerwerk)baan. Daarnaast kun je met
vragen over inkomen (bijvoorbeeld over een Participatiewet uitkering) ook bij
ons terecht. Kunnen wij iets voor jou betekenen? Bel, mail of WhatsApp ons.
Daarnaast kun je zonder afspraak langskomen tijdens het inloopspreekuur.
Het inloopspreekuur van het Jongerenloket in Zaandam is van dinsdag t/m
vrijdag van 12.00 uur tot 16.00 uur. Het inloopspreekuur van de HUB Noord is
van dinsdag t/m donderdag 12.00 uur tot 16.00 uur.
Vinkenstraat 58-B, Zaandam
Parkrijklaan 121E, Assendelft
Telefoon: (075) 670 1749 - WhatsApp: 06-150 917 73
jongerenloket@zaanstad.nl

Websites - voor ouders
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/
https://www.werkelijkeschade.nl/
www.boink.info/home
www.meedenker.zaanstad.nl
www.geldwijzer.zaanstad.nl

Websites - Voor jongeren
https://www.allesoke.nl – telefoonnummer (0800-0450)
https://jongerenhulponline.nl/
https://www.proud2bme.nl/
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/kindregeling/
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Je kunt zelf al aan de slag. Ken je een gedupeerde die ondersteuning kan gebruiken? Geef deze flyer. Wil je helpen? Stel
voor om de eerste stap samen te zetten. Het begint met een
melding bij de belastingdienst. Maar daarna kun je zelf al
beginnen, een verwijzing is niet nodig.

Meedenkgroep - voor ouders
Deze flyer is gemaakt door de meedenkgroep toeslagen affaire in Zaanstad.
Wij zijn gedupeerde ouders die samenwerken met de Gemeente Zaanstad.
Zodat de hulp en ondersteuning die gegeven wordt ook echt werkt. Hoe doen
we dat? We overleggen maandelijks met de gemeente en ook met wijkteammedewerkers, jeugdteammedewerkers en bijvoorbeeld met de wethouder.
En we praten twee keer per jaar met de gemeenteraad. Ook hebben we een
Facebookgroep en we organiseren het lotgenotencontact.

Facebookgroep gedupeerden
toeslagenaffaire Zaanstad
Hier informeren we Zaanse gedupeerden
over landelijke en gemeentelijke regelingen
en we geven aan wanneer er lotgenotenbijeenkomsten zijn. Ook vragen we input van
ouders voor de overleggen bij de gemeente.
Zodat we ook ongevraagd advies kunnen
geven. Je vindt de Facebookgroep onder
de naam: Gedupeerden toeslagenaffaire
Zaanstad.

Lotgenotencontact - voor ouders

Straathoekwerk - voor jongeren

Voel je welkom, we helpen, luisteren en lachen met elkaar. Vraag bij je wijkteam waar en wanneer er lotgenotenbijeenkomsten in jouw buurt zijn, of kijk
op Facebook. Op een ontspannen manier vertellen we elkaar over wat er is
gebeurd. En waar we hulp nodig hebben. Samen staan we sterk om weer een
nieuw begin te kunnen maken met ons leven. Een nieuwe start.

Hulp voor jongeren uit Zaanstad
Soms gaat het niet zoals je wilt. Je hebt bijvoorbeeld problemen met huisvesting, geld, relaties, identiteit, dagbesteding of het gebruik van alcohol en/
of drugs.
Een ander kan je dan helpen je leven weer op de rit te krijgen. Die ander is
Straathoekwerk; wij zijn er voor jongeren van 12 tot 27 jaar in de gemeente
Zaanstad. Met gratis ondersteuning, trainingen en praktische hulp. Eigenlijk
gewoon met dat wat jij nodig hebt.

Local Heroes - voor jongeren
Je wilt iets doen en leren, maar je weet niet wat. Je weet dat je meer kunt,
maar je weet niet wat. Je zou best iets nieuws willen proberen, maar je weet
niet wat. Herkenbaar? Check dan Local Heroes!
Doen en ontdekken, samen met andere jongeren, omdat het leuk is om te
groeien.
Veel jongeren hebben soms wat behoefte aan richting, sociaal contact, inzicht
in wie ze zijn en wat ze goed kunnen. Door omstandigheden lukt dat niet
altijd zelf. Bij Local Heroes gaan we met een positieve insteek aan de slag met
het stappen zetten richting de toekomst. Op je eigen tempo, maar met hulp
van het enthousiaste Local Heroes team en andere jongeren!
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar
info@localheroes-mdt.nl of via de app 06-40038281 (Nynke).

Sociaal Wijkteam - voor ouders
Het Sociaal wijkteam is er voor alle vragen op het gebied van gezondheid,
werk of dagbesteding, je gezin, wonen en hulp bij schulden. Samen met jou
bekijken we wat er nodig is voor een nieuwe start. De wijkteams hebben
contact met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). We kunnen
ook samen met jouw persoonlijke zaakbehandelaar praten. Kom je er zelf niet
uit, ga dan naar het Sociaal Wijkteam bij jou in de buurt.

Wil je bij ons langskomen op het inloopspreekuur? Je kunt dan bij ons terecht
van dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.00 uur. Je kunt ons ook bellen
van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 16.00 uur. Voor praktische
hulp, korte vragen en als je ergens gewoon niet uitkomt. Tijdens het inloopspreekuur kun je gebruik maken van de computer, wifi, een kopieerapparaat
en kun je bij ons ook scannen en printen. En als het nodig is, mag je de
telefoon gebruiken om je zaken te regelen. Je vindt ons op de Vinkenstraat
58a in Zaandam.
We zijn op werkdagen bereikbaar van 12.00 tot 16.00 uur via:
075 – 653 19 80
email: straathoekwerk@ggdzw.nl
www.straathoekwerk-zaanstad.nl

