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Locatie en routebeschrijving

DMW Goeree-Overflakkee is gevestigd in het verenigingsgebouw “De 
Hoeksteen” van de PKN, hervormde gemeente Middelharnis. De ingang 
van de gesprekslocatie bevindt zich aan de voorkant van het verenigings-
gebouw, waar u ook de gelegenheid heeft uw auto te parkeren.

DMW Goeree-Overflakkee  

DMW Goeree-Overflakkee is eind 2017 opgericht vanwege grote behoefte aan 
betrouwbare christelijke hulpverlening in de regio bij psychische-, relatie- en 
opvoedproblemen. Het DMW voorziet in deze behoefte. Stichting Schuilplaats 
en De Vluchtheuvel nemen de uitvoering van de hulpverlening voor hun reke-
ning. Beide organisaties zijn gecertificeerd en bieden hulp vanuit een christe-
lijke levensovertuiging. Uw steun voor dit werk is van harte welkom.  
U kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer NL69RABO0393311988 
t.n.v. Stichting Schuilplaats of op bankrekeningnummer NL85INGB0004325563 
t.n.v. Stichting De Vluchtheuvel. Beide onder vermelding van ‘gift DMW 
Goeree-Overflakkee’. Met uw gift kunnen we nog meer van betekenis zijn voor 
mensen in nood.

Eigen bijdrage
DMW Goeree-Overflakkee is een gezamenlijk initiatief van 
Stichting Schuilplaats en De Vluchtheuvel en een groot aantal 
lokale kerken. De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij 
DMW Goeree-Overflakkee worden deels gedragen door de 
diaconieën van de participerende kerken en door giften. Aan 
u vragen we een financiële eigen bijdrage per gesprek. De 
hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door of u wel of 
niet lid bent van één van de participerende kerken. Tijdens de 
telefonische aanmelding krijgt u hier informatie over. U kunt 
hier ook iets over lezen op de website van beide organisaties. 
Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in 
staat bent om de eigen bijdrage te betalen. Wanneer dit op u 
van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen 
naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van 
betekenis kunnen zijn. 

Geheimhouding
Als u zich aanmeldt, zullen we u informeren wanneer de 
hulpverlening kan starten. De hulpverleners zijn verplicht tot 
geheimhouding van alle kennis over u als cliënt. Alleen met 
uw toestemming kan er in het belang van de hulpverlening 
contact opgenomen worden met derden. 

Onveilige situatie
Indien er sprake is van een onveilige situatie hanteren we de 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Uw 
schriftelijke gegevens worden digitaal bewaard en na de 
wettelijke bewaartermijn vernietigd, zodat uw privacy 
gewaarborgd wordt en blijft. Op de locatie van DMW Goeree-
Overflakkee ligt een privacy- en klachtenreglement dat u op 
verzoek kunt inzien.

Praktische 
informatie

Samen zoeken 
naar nieuw  
perspectief

Het Diaconaal Maatschappelijk werk is er voor u!

Ring 13, 3241 CR in Middelharnis
Tel. nr. 0318 – 547870  of tel. nr. 0113 - 213098
(voor advies en informatie)
www.stichtingdevluchtheuvel.nl
info@stichtingdevluchtheuvel.nl
www.stichtingschuilplaats.nl
info@stichtingschuilplaats.nl

www.stichtingschuilplaats.nl www.stichtingdevluchtheuvel.nl



Hoe bieden we hulp?

Het DMW biedt op verschillende manieren 
hulp. We voeren individuele gesprekken of in 
relatie-, gezins- en/of familieverband, waarin 
we u informatie, advies, ondersteuning of 
begeleiding bieden. Daarnaast bieden we cur-
sussen en hebben we een consultatiefunctie 
voor ambtsdragers. Als u zich aanmeldt voor 
hulp schatten we samen met u in welke hulp 
het beste bij u past en welke hulp u nodig 
heeft. De duur en de regelmaat van de hulp-
verleningsgesprekken stellen we samen met u 
op maat vast.

Het DMW werkt graag samen met andere 
hulpverlenende instellingen, zoals de huisart-
sen, het Sociaal Team, predikanten, ambts-
dragers en andere mogelijke betrokkenen. Als 
wij u geen passend hulpaanbod kunnen doen, 
zullen we u in contact brengen met een 
andere instelling die u verder kan helpen.

Voor wie  
en bij welke problemen? 

 
DMW Goeree-Overflakkee biedt professionele 
hulp aan alle inwoners van de gemeente 
Goeree-Overflakkee. Onze hulpverlener(s) 
kunnen u op vele manieren helpen bij allerlei 
vragen en problemen. U kunt denken aan 
relatie- en opvoedingsproblemen, psychische 
problemen, identiteitsproblemen, jeugdproble-
men, verwerkingsproblemen, moeite met het 
vinden van sociale (steun) contacten of zin-
volle dagbesteding, huiselijk geweld, depressie 
en burn-out. We maken zoveel mogelijk 
gebruik van de kwaliteiten die u al bezit en 
van uw ondersteunende (sociale) netwerk.

Zoekt u 
hulp?

Voor meer informatie en/of hulpvragen kunt u elke werkdag 
telefonisch contact opnemen met:
    

Hulpvragen kunnen uiteraard ook via de website(s) of per 
e-mail ingediend worden. Hiervoor wijzen we u op onze con-
tactgegevens op de achterkant van deze informatiefolder.

Het leven lijkt goed. Maar schijn bedriegt. 
Achter een lach schuilt soms veel pijn. 
Misschien wordt uw lach overschaduwd door 
problemen. Een verstoorde relatie, onverwerkt 
verdriet, minachting van uzelf of gevoelens 
waar u geen raad mee weet. Het Diaconaal 
Maatschappelijk Werk is er voor u. Praten over 
uw zorgen helpt. Samen zoeken we naar nieuw 
perspectief.

Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen
weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. Het DMW biedt professionele hulp bij psy-
chosociale problemen vanuit een christelijke levensbeschouwing. Omdat geloof op alle terrei-
nen van het leven – en dus ook bij problemen – een rol speelt, neemt het bij ons een belang-
rijke plaats in in de hulpverleningsgesprekken. Hierbij houden we de Bijbel, als onfeilbaar 
Woord van God, als richtsnoer aan voor het leven en als bron van hoop. 

 

Christelijke hulpverlening met perspectief

     0318 – 547870
     www.stichtingschuilplaats.nl

     0113 – 213098
     www.stichtingdevluchtheuvel.nl
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