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Klikvoorhulp.nl nu ook in de Gooi en Vechtstreek
Met ingang van 3 oktober kunnen kinderen/jongeren vanaf tien jaar en volwassenen
ook online terecht bij het algemeen maatschappelijk werk van Versa Welzijn, via
www.klikvoorhulp.nl.
Klikvoorhulp.nl is een professionele hulpverleningssite waar kinderen/jongeren vanaf 10 jaar
en volwassen met vragen en problemen op psychosociaal gebied terecht kunnen bij een
maatschappelijk werker. Voor jongeren betreft dit bijvoorbeeld zaken als eenzaamheid,
pesten, onzekerheid, ouders, geld, school of alcohol en drugs. Bij volwassenen gaat het
vaak om het niet kunnen voldoen aan de eisen die de huidige samenleving aan mensen stelt
(assertiviteit, sociale vaardigheden), onderlinge relaties, geld, gezondheid, seksualiteit, de
levensfase of werk.
De online hulp door het maatschappelijk werk is gratis, anoniem (als u dat wenst),
laagdrempelig (vanaf elke locatie, elk tijdstip) en daardoor voor veel mensen toegankelijk. U
kunt 24 uur per dag uw vragen per (beveiligde) e-mail voorleggen aan een maatschappelijk
werker en ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. Bovendien kunt u online 1-op-1 chatten
met een maatschappelijk werker tijdens de chatspreekuren op maandag- en woensdagavond
van 19.00 tot 21.00 uur en vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur. De geboden hulp is
praktisch en gericht op de oplossing van uw problemen. Ook is er voor kinderen/jongeren en
voor volwassenen een onderdeel met veelgestelde vragen en een forum waar
kinderen/jongeren onderling en volwassenen onderling ervaringen en adviezen kunnen
uitwisselen.
De online hulpverlening vormt een aanvulling op het “gewone” (school)maatschappelijk werk
van Versa Welzijn in de Gooi en Vechtstreek. Vanzelfsprekend blijven de deuren van de
spreekkamers ook gewoon open. Ook daarvoor geldt dat de hulp kosteloos is en u geen
verwijzing nodig heeft.
Achtergrond
Www.klikvoorhulp.nl is een online hulpdienst, ontwikkeld door en uitsluitend voor instellingen
van algemeen maatschappelijk werk (AMW) in Nederland. Door een fusie met de
ontwikkelaar van www.internethulpverlening.nl in februari jl., maakt inmiddels ongeveer 50%
van de AMW-instellingen gebruik van dit gecombineerde concept, onder de merknaam
Klikvoorhulp.nl. Door het intikken van uw postcode, wordt u rechtstreeks naar het
maatschappelijk werk van Versa Welzijn geleid. Versa Welzijn biedt Klikvoorhulp.nl aan, aan
inwoners van Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden/Muiderberg, Naarden,
Weesp en Wijdemeren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over wat een maatschappelijk werker doet en met welke problemen hij/zij
u kan helpen, via de computer of in levende lijve, kijkt u dan eens op
www.versawelzijn.nl/amw of bel met t. 035 683 01 54.
U vindt het maatschappelijk werk van Versa Welzijn ook in de Centra voor Jeugd en Gezin,
waar u terecht kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien, zie
www.cjggooienvechtstreek.nl.

