
Servicepunten XL
Antwoord op uw (hulp)vraag

Heeft u een (hulp)vraag op het gebied van werk, zorg of welzijn?

U kunt bij ons vrijblijvend terecht voor informatie en advies bij allerlei onderwerpen 
zoals werk, geld, administratie, huisvesting, sociale contacten, eenzaamheid,  
mantelzorg, gezondheid en zorg, (het vinden van) vrijwilligerswerk, burenhulp,  
voorzieningen, (aanvraag)formulieren en contacten met instanties.
Zo nodig kan er een vervolgafspraak worden gemaakt met een maatschappelijk werker.

Ook op de momenten dat het Servicepunt XL niet open is 
kunt u gebruik maken van de computer om zelf 
informatie te vinden of een digitale aanvraag te doen.

U bent van harte welkom bij het Servicepunt XL 
in de wijkcentra het Kalhuis en het Trefpunt.                 

 

Servicepunt XL Kalhuis
Badhuisstraat 177
maandag t/m vrijdag
van 9.00 - 13.00 uur

Servicepunt XL Trefpunt
Tesselsestraat 71
dinsdag en donderdag
van 9.00 - 12.00 uur

oktober 2021

U kunt ons ook bereiken via (070) 416 20 20 en sociaalwerk@welzijnscheveningen.nl 
op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Binnenlopen
zonder

afspraak.



Het Sociaal Werk
Zodat u verder kunt

Heeft u een vraag of probleem en komt u er zelf niet uit?
U kunt bij ons terecht voor informatie, advies en kortdurende hulpverlening bij allerlei 
onderwerpen zoals relaties, opvoeding, eenzaamheid, rouw en verlies, (huiselijk)  
geweld, gezondheid, mantelzorg, sociale contacten, spanningsklachten, inkomen, 
financiën, huisvesting, voorzieningen, werk en contacten met instanties.

Voor wie?
Alle inwoners van stadsdeel Scheveningen,  
van jong tot oud.

Meer informatie of een afspraak maken?
Bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur  
naar (070) 416 20 20 of mail naar 
sociaalwerk@welzijnscheveningen.nl.  

U kunt ook zonder afspraak een vraag stellen aan een maatschappelijk werker, daarvoor 
kunt u dagelijks terecht bij één van de Servicepunten XL in Stadsdeel Scheveningen.

Alle hulp is gratisen u heeft geenverwijzing nodig.

v.l.n.r. Laura Nieuwenhuis, José van der Beek, Arjen Schouten, Amber van Dijk, Izaak Koopman, 
Robert-Jan van den Hoek, Lisanne Visser, Emilie Ceulemans, Eline Zijlstra, Arlette Olive

De Maatschappelijk Werkers
Individuele hulpverlening
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