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Gemeente Rijswijk
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk 

Gegevens van de inwoner

Naam: ...............................................................................................................................................

Geboortedatum: ...............................................................................................................................................

Bsn:  ...............................................................................................................................................

Adres, postcode, woonplaats: ...............................................................................................................................................

Telefoonnummer: ...............................................................................................................................................

E-mail adres: ...............................................................................................................................................

Zijn er dagen/tijden waarop cliënt niet beschikbaar is voor contact?

Zijn er zaken waar in het contact rekening mee gehouden zou moeten worden (zoals mobiliteit, taal) en wat zou daarin 
een oplossing zijn?

I.v.m. corona-periode: Is het noodzakelijk om van het standaard telefonisch contact af te wijken?

Verwijzer (indien aanwezig)

Naam: ...............................................................................................................................................

Functie: ...............................................................................................................................................

Naam organisatie: ...............................................................................................................................................

E-mail adres: ...............................................................................................................................................

Telefoonnummer: ...............................................................................................................................................

Gezinssamenstelling en huidige situatieschets 
Geef een kort beeld van uw huidige gezinssamenstelling. 

Waar heeft u hulp bij nodig?
Wat wilt u dat er gebeurt?
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Wat heeft u zelf al geprobeerd (of welke hulp heeft u gehad) om dit probleem op te lossen?

Is er al iets dat beter gaat en zo ja, wat is dat?

Zorgen en krachten
Wat gaat er goed?
(Wat gaat er goed, waar merkt u dat aan)

Wat zijn de zorgen?
Wat is er gebeurd waardoor er zorgen zijn om u?

Waar maakt u zich het meeste zorgen om?
Probeer dit zo duidelijk mogelijk te omschrijven, geef details en feiten.

Is er iets wat het moeilijk maakt om de situatie op te kunnen lossen? 
Denk aan ingrijpende gebeurtenissen of ingewikkelde problemen (bijv. scheiding, overlijden, ziekenhuisopname, verhuizing, 
ziekte van ouders, ruzie/geweld, pesten, financiële problemen).
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Toestemming voor gegevens verwerken 
Met deze aanmelding geeft u, de inwoner, toestemming aan het sociaal wijkteam om uw gegevens te verwer-
ken in het registratiesysteem. 

Wanneer een verwijzer het aanmeldformulier instuurt, dient deze te allen tijde overlegd te zijn met de inwoner. 
Het sociaal wijkteam zal bij het ontvangen van de aanmelding hier navraag naar doen en de inwoner in de cc 
meenemen.   

Het aanmeldformulier kunt u opsturen naar: 

CJG Rijswijk t.a.v. het sociaal wijkteam 
P. van Vlietlaan 10
2285XM Rijswijk

Of per mail via: sociaalwijkteam@rijswijk.nl

Hoe gaat het verder?
Als het Sociaal wijkteam uw aanmeldformulier ontvangen heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging. Het Sociaal wijkteam 
heeft 2 weken de tijd om contact met u op te nemen. Samen gaat er gekeken worden naar uw hulpvraag en wordt er voor 
u passende hulp georganiseerd. Het kan zijn dat een medewerker van het sociaal wijkteam u zelf gaat begeleiden, maar
het kan ook zijn dat ze u ondersteunen bij het vinden het van het juiste loket.

Tijdens het gesprek kunt u gratis hulp krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Neem in dat geval contact op met 
stichting Welzijn Rijswijk via e-mail adres: clientondersteuning@welzijn-rijswijk.nl. 

Daarnaast kunt u bellen met de balie van CJG Rijswijk 070 219 6846 zij kunnen u doorverbinden of een terugbelverzoek 
voor u indienen.  

Heeft u vragen?
Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam van de gemeente Rijswijk. Telefonisch be-
reikbaar via 070 205 4843 op werkdagen van 9.00 – 17:00 uur, of per email: sociaalwijkteam@rijswijk.nl. 

Opslaan als Versturen
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