
MAATSCHAPPELIJK WERK

Loop binnen bij SEZO:

Hulp bij 
persoonlijke 
problemen

SEZO biedt in Amsterdam Nieuw-West Algemeen Maatschappelijk Werk, Wijkzorg en Sociaal Juridische Dienstverlening.  

SEZO verzorgt tevens Emancipatiecentrum Vrouw en Vaart, Mannencentrum Daadkr8, de spelinlopen en speluitleen en het programma 

Buurtsportcoaches in Nieuw-West. Kijk voor meer informatie over SEZO op www.sezo.nl

Telefoon: 020 - 667 51 00
Internet: www.sezo.nl
E-mail: info@sezo.nl

SEZO is er voor u!

• Slotervaart
Kantoor SEZO 
Ott ho Heldringstraat 5 
1066 AZ Amsterdam

• Osdorp
Kantoor SEZO 
Wolbrantskerkweg 84 
1069 DA Amsterdam

Vrouw en Vaart
President Allendelaan 733 
1068 VN  Amsterdam

• Slotermeer
De Kandelaar
Burg. Vening Meineszlaan 64
1063 BE Amsterdam

• Geuzenveld
De Brug
Aalbersestraat 248
1067 GM Amsterdam

donderdag 09:30 - 11:30

maandag 13:00 - 15:00
dinsdag 09:30 - 11:30
woensdag 09:30 - 11:30
donderdag 09:30 - 11:30

vrijdag 09:30 - 11:30

dinsdag 09:30 - 11.30

woensdag 09:30 - 11.30

ok
to

be
r 2

01
8



Heeft u een persoonlijk probleem?
Kom dan naar een van onze inlopen of bel 020 - 667 51 00. Wij kijken dan 
samen met u naar oplossingen. Deze hulp is gratis. Als u niets doet, worden 
uw problemen groter. U kunt iedere werkdag binnenlopen bij een van onze 
inlopen en uw vraag stellen  of probleem aan ons voorleggen. 

Welke problemen?
Maatschappelijk Werkers begeleiden u bij persoonlijke problemen zoals: 
• Relatieproblemen (partner, kind, buren) en echtscheiding
• Gezondheid
• Rouwproblemen
• Huiselijk geweld
• Opvoeden
• Eenzaamheid

Tijdens de begeleiding werken wij samen met u aan de verbetering van uw 
situatie en gaat u samen met uw maatschappelijk werker actief aan de slag 
zodat u steeds meer grip krijgt op uw leven.

Heeft u een ander probleem?
Heeft u vragen over wonen, inkomen, administratie, verslaving of 
mantelzorg? De Maatschappelijk Werkers van SEZO geven hierover 
advies of verwijzen door.

Hoe kunt u ons bereiken?
Ga naar een van onze SEZO inlopen, stuur een e-mail naar info@sezo.nl  
of bel 020 - 667 51 00.

Goed om te weten
Maatschappelijk Werkers van SEZO werken in opdracht van de Gemeente  
Amsterdam. Onze hulp is gratis. Tijdens onze begeleiding is uw privacy 
gewaarborgd. We hebben een beroepsgeheim en een privacyreglement. 
SEZO is gecertificeerd en geregistreerd in het Kwaliteitsregister van  
Sociaal Werk Nederland. 

Niet tevreden?
De medewerkers van SEZO proberen u zo goed mogelijk te helpen.  
Toch kan het gebeuren, dat u niet tevreden bent. Dan kunt u dit allereerst 
met de betreffende medewerker bespreken. Bent u dan nog niet tevreden, 
dan kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement en een klacht 
indienen bij SEZO.

Tot slot
SEZO biedt ook hulp bij juridische problemen en geldproblemen.

Voorbeelden van vragen
Dit zijn voorbeelden van vragen en problemen van onze klanten:

• Ik heb problemen in de relatie met mijn partner.
•  Ik heb lichamelijke klachten en kom daardoor 

niet meer de deur uit.
•  Ik heb onlangs iemand verloren en heb het daar 

moeilijk mee.
•  Bij mij thuis wordt geweld gebruikt.
•  Ik heb vragen over de opvoeding van mijn kind.
•  Ik voel me eenzaam en wil daar graag over praten.
•  Ik heb geldzorgen en wil dat iemand mij helpt. 

•  Mijn moeder kan niet meer alleen thuis wonen, 
maar is nog te goed voor een verpleeghuis. Is er 
een alternatief?

•  Ik ben 90 jaar, ik loop slecht en voel me vaak 
alleen. 

•  Kunt u mij vertellen welke mogelijkheden er zijn 
om mijn leven wat te veraangenamen?

•  Ik merk dat ik steeds minder dingen zelfstandig 
kan. Kan ik hulp krijgen?

Meer voorbeelden vindt u op www.sezo.nl


