
 
 

Een situatie of 
probleem waar je zelf 
lastig uitkomt? 

Schakel een
meedenker in!



Het kan iedereen gebeuren: dat je aanloopt tegen een situatie 
of probleem waar je alleen lastig uitkomt. Dat kan gaan over 
geldzaken, opvoeding, zorgaanvragen, onderwijs, wonen of werk. 
Het liefst wil je het allemaal zelf oplossen, maar je hoeft het niet 
alleen te doen!

Het is altijd fijn als er iemand met je meedenkt en je helpt om de 
zaken weer op orde te krijgen. Dit kan een familielid of kennis zijn. 
Maar als dit niet kan of als je dit niet wilt, dan kun je ook de hulp 
van een meedenker inschakelen.

Wat doet een meedenker? 

De naam zegt het al, een meedenker is iemand die met je 
meedenkt en die je helpt om je vragen helder te krijgen. Deze 
persoon denkt met je mee over passende hulp en kan meegaan 
naar een gesprek met een organisatie. Afhankelijk van je vraag en 
de mogelijkheden kun je een beroep doen op een vrijwilliger of 
een beroepsmatige meedenker.

Een meedenker helpt je bij:
•  het stellen van de juiste vragen
•  het bedenken van oplossingen
•  het maken van keuzes
•  het geven van advies
•  het terugkrijgen van overzicht

* een meedenker is er voor het geven van advies, het terugbrengen van overzicht, het voeren van een gesprek, het vinden van passende hulp, het plannen van afspraken, het oplossen van 



Wil je een meedenker inschakelen? 

Ga naar kerkradewijzer.nl/meedenkers voor:
•  meer informatie over meedenkers en situaties waarbij zij 
    kunnen helpen
•  de contactgegevens van alle organisaties met meedenkers 
    in Kerkrade, zodat je zelf kunt kiezen en contact kunt opnemen
•  de gegevens van de wijkcentra in Kerkrade waar je binnen
    kunt lopen en iemand je in contact kan brengen met de juiste
    meedenker

Je kunt ook bellen naar 06 - 28292921 voor hulp bij het kiezen 
van de juiste meedenker. 

Schakel een
meedenker in!


