Wij hebben een
geheimhoudingsplicht en zijn
onafhankelijk.
Onze dienstverlening is
gratis.

Voorlichting
Wilt u als belangenorganisatie,
school of groep professionals
meer informatie over één van de
rechtsgebieden waarin MEE & de
Wering actief is?
Dan kan er een voorlichting op maat
worden verzorgd.

Voor meer informatie of
een afspraak
Neem gerust telefonisch contact
met ons op voor meer informatie
of een afspraak. We zijn telefonisch
bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van 09.00 – 12.00 uur.
Meer informatie vindt u ook op onze
website www.meewering.nl.

Tel. 088 - 00 75 000
www.meewering.nl

Informatie, advies en ondersteuning
bij wetten, regelgeving en geldzaken
MEE &de Wering is ISO9001:2015 gecertificeerd
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MEE & de Wering
Regio Noord-Kennemerland
Muiderwaard 432
1824 XT Alkmaar
tel: 088 – 00 75 000
Regio Kop van Noord Holland
tel: 088 - 0075 200
Regio West Friesland
tel: 088 - 0075 140
info@meewering.nl

Sociaal Juridische Dienstverlening

Tel. 088 - 00 75 000
www.meewering.nl

Sociaal Juridische Dienstverlening
MEE & de Wering biedt informatie,
advies en ondersteuning bij vragen
over wet- en regelgeving.
Bij deze en nog veel meer vragen
kunt u terecht bij een van onze
medewerkers sociaal juridische
dienstverlening.

Rechtsgebieden
Gemeentelijke voorzieningen
• Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
• Bijstandsuitkeringen/Bijzondere
bijstand
Arbeid
• Ziekte (ziektewet en wet
Poortwachter)
• Re-integratie via werkgever,
UWV of gemeente
• Arbeidsongeschiktheid (Wajong,
WAO, WIA, Participatiewet)
• Ontslag

Belastingen
• Aangifte inkomstenbelasting
• Aanpassen van toeslagen zoals
huur- en zorgtoeslag
• Controle van een terugvordering
of belastingaanslag
Huren en wonen
• Rechten en plichten als huurder
(achterstallig onderhoud,
overlast of ontruiming)
Personen- en familierecht
• Echtscheiding en ouderlijk
gezag
• Alimentatie & kinderalimentatie
• Curatele, bewindvoering, mentorschap
Wetgeving op het gebied van
gezondheidszorg
• Patiëntenrechten
• Klachtprocedures
• Zorgtoeslag
• Gedwongen opname (IBS/RM)

Onderwijs en studie
• Leerlingenvervoer
• Studiefinanciering (DUO/
Bijzondere bijstand)
• Hulpmiddelen en aanpassingen
Consumentenrecht
• Advies over uw rechten als
consument
Bezwaar en beroep
Is uw aanvraag voor een uitkering,
(zorg)indicatie, vervoer- of
woningaanpassing of hulpmiddel
afgewezen? En u wilt weten wat u
daartegen kunt ondernemen?
Dan kan een gesprek met de
medewerker sociaal juridische
dienstverlening u verder helpen.

Werkwijze
Landelijke en lokale regelingen zijn
vaak ingewikkeld. Welke
regels gelden er voor u?

Expertise
De sociaal juridische medewerkers
van MEE & de Wering zijn op de
hoogte van vele regelingen en
voorzieningen die u mogelijk nodig
heeft. Wij helpen u met meer
informatie over de mogelijkheden ten
aanzien van indicaties, regelingen en
uitkeringen.
De beste aanpak
In overleg met u (en het betrokken
netwerk, indien van toepassing)
bekijken wij samen wat de beste
aanpak is voor uw probleem of vraag.
Soms is advies toereikend, soms
wordt u verwezen naar een andere
organisatie of rechtshulpverlener.
En daar waar uw situatie vraagt
om het starten van een (bezwaar)
procedure wordt u ondersteund op
maat. Daarbij houden we rekening
met uw eigen mogelijkheden.

