
In het Sociaal wijkteam werken  
professionals van verschillende  
Lelystadse organisaties met hun eigen 
deskundigheid. Zij bundelen hun kennis 
en ervaring op verschillende gebieden.  
Er zijn vier Sociale wijkteams in Lelystad. 
Op die manier heeft u altijd een  
aanspreekpunt bij u in de buurt. 

Hoe gaat het in z’n werk?
De medewerkers van het Sociaal wijk-
team kennen de mogelijkheden die er in 
Lelystad al zijn. In Lelystad zijn veel zaken 
namelijk gewoon beschikbaar, bijvoor-
beeld voor het ondernemen van leuke 
dingen, mantelzorgondersteuning, etc. 
Wellicht bent u daar al mee geholpen.  
Als u verdere ondersteuning nodig heeft, 

Het Sociaal Wijkteam
Lukt zelfstandig wonen niet meer zo 
goed? Heeft u hulp nodig bij praktische 
zaken, zoals uw huishouden of vervoer? 
Wilt u actief blijven of heeft u zelf een 
idee om uw buurt te verbeteren? Wilt 
u ondersteuning aanvragen vanuit de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo)? Dan kunt u terecht bij het  
Sociaal wijkteam bij u in de buurt. 

voert het Sociaal wijkteam altijd 
eerst een persoonlijk gesprek met 
u. Dit gesprek is gewoon bij u thuis. 
Hierin bepalen ze met u wat er mo-
gelijk en nodig is. Misschien kunt u 
nog veel dingen zelf of zijn er men-
sen in uw omgeving die ook helpen. 
Tijdens het keukentafelgesprek 
maakt het Sociaal wijkteam met u 
een ‘ondersteuningsplan’. Daar staat 
in welke ondersteuning u nodig heeft, 
naast dat wat u zelf kunt doen. Dat 
kan bijvoorbeeld dagbesteding zijn, 
huishoudelijke hulp of een aanpas-
sing in uw huis. De leverancier van 
die ondersteuning spreekt in een 
tweede gesprek precies met u af op 
welke dag(en) u de hulp krijgt en 
hoeveel dat is.  

Wie zitten er in het Sociaal wijk-
team?
In het Sociaal wijkteam werken deze 
mensen samen: wijkverpleegkundi-
gen, ouderenadviseurs, maatschap-
pelijk werkers, mensen met kennis 
van geestelijke gezondheid en 
lichamelijke beperkingen en 
opbouwwerkers. 



noordwest

Tel. 0320 
745780

Golfpark

Karveel

Kempenaar
Kogge

Schouw
Gondel

Boeier

Punter

Jol
Galjoen

Waterwijk

Boswijk

De Landerijen

Atolwijk

Zuiderzeewijk

Botter

Tjalk
Schoener

Landstrekenwijk

Warande

Noordersluis
Lelystad-Haven

Hollandse Hout

noordoost

Tel. 0320 
745720

zuidwest

Tel. 0320 
745760

zuidoost

Tel. 0320 
745740

Boswijk

Stads-
hart

Bezoekadres
MFA De Hanzeborg
Koningsbergenstraat 201

Bezoekadres
MFA De Windhoek
Ringdijk 187A

Bezoekadres
MFA Atolplaza
Schor 1

Bezoekadres
MFA de Waterbever 
Voorstraat 309-313

Een afspraak maken met het Sociaal 
wijkteam kan op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur.

Kijk op www.welzijnindewijk.nl voor meer 
informatie over het Sociaal wijkteam.


