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Voorwoord
Wat doet de gemeente Amersfoort voor ex-gedetineerden en hoe
kom ik in contact met een fonds voor kinderen? Een hulpvrager wil
advies over mantelzorg. Waar moet hij/zij zijn? Hoe kom ik in
contact met SchuldHulpMaatje Jong in Amersfoort? Welke
voorzieningen zijn er voor de dak- en thuislozen? Wat zijn de
openingstijden van het Inloophuis Schothorst? Waar vind ik het
Ouderensteunpunt in mijn wijk?
De Amersfoortse Diaconale Wegwijzer kan u op weg helpen. Het
boekje biedt informatie over en verwijsmogelijkheden naar
diaconale, sociale en maatschappelijke hulp en dienstverlening.
De sociale kaart van Amersfoort verandert voortdurend.
Organisaties houden op te bestaan, maken een doorstart onder een
nieuwe naam of vestigen zich als nieuwe partner in de stad.
Rienk Rietveld heeft geholpen om versie 2015 te actualiseren.
Hartelijk dank daarvoor!
Wij hopen dat deze achtste versie van de Wegwijzer een bruikbaar
hulpmiddel zal zijn. Als u informatie mist of fouten constateert, wilt u
dat dan doorgeven?
Meer exemplaren ontvangen? Bel of mail dan even naar het
onderstaande telefoonnummer of e-mail adres.
Via www.pkn-amersfoort.nl kunt u de Wegwijzer ook downloaden.

Amersfoort, september 2017
Joke Koolhof-Hamstra
Diaconaal Opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort
Noordewierweg 131, 3812 DD Amersfoort
Telefoon: 033-4637795 (ma.di.do.)
E-mail: dowamersfoort@solcon.nl
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Arbeidsvoorzieningen
UWV Werkbedrijf, Stadsring 75, 3811 HN, tel. 0900-9294, www.werk.nl voor
inschrijving werkzoekenden, aanvragen van uitkeringen, verstrekken van
informatie e.d.
Amfors Groep, Uraniumweg 15, 3812 RJ, tel. 4224900, info@amfors.nl.
www.amfors.nl
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Meer mensen met
een arbeidsbeperking aan de slag bij gewone werkgevers: dat wil iedereen! De
grote zorg is of er voldoende werk is voor deze groep mensen. Amfors kan een
rol spelen om binnen een bedrijf dit concreet in te vullen.
Leerwerkloket regio Amersfoort, www.leerwerksite.nl
50/50 workcenter Leger des Heils, werken in beschutte omgeving voor
mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt, Neonweg 9, 3812 RG, tel.
463 32 08.

Armoedebestrijding
Pact Sam Sam, platform vrijwillige hulporganisaties voor armoedebestrijding in
Amersfoort (zoals kerken, voedselbank) en particuliere fondsen (zoals
Burgerweeshuis, Leergeld), info@pactsamsam.nl, www.pactsamsam.nl
informatie over trainingen, netwerkcafés en de Hulpvinder voor vraag en
aanbod; overzicht van hulporganisaties en fondsen.

Bemiddeling
Buurtbemiddeling (Indebuurt033), zelfstandig oplossen van conflicten tussen
burgers met ondersteuning van bemiddelaars, tel. 4692420,
buurtbemiddeling@indebuurt033.nl, www.problemenmetjeburen.nl

BoodschappenPlusBus
Biedt senioren vanaf 55 jr. de mogelijkheid erop uit te gaan en mee te doen
met uitjes en activiteiten. Elke zes weken is er een nieuw programma, te vinden
op de website van Welzin, tel. 455 00 88, ma. t/m vrij. van 10.00 - 13.00 uur,
www.welzijnseniorenamersfoort.nl

Buitenkasten
Op diverse plekken in Amersfoort speelplekken in de buitenlucht voor kinderen
en ouders www.informatie033/locaties

Buurthuiskamers
Kleinschalige ruimtes in de buurt en voor de buurt, www.indebuurt033/locaties

Buurtbudget
Aanvragen budget per wijk voor kleinschalige projecten van bewoners,
www.amersfoort.nl/buurtbudget

Crisisopvang (zie ook jongeren- en vrouwenhulpverlening)
Wijkteams, tel. 4694869, www.wijkteam-amersfoort.nl
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Kwintes, vanaf 16 jr. met of zonder kinderen, tijdelijk onderdak en begeleiding,
tel. 0800 - 8667338, www.kwintes.nl
GGz Centraal tel. 4603500 (tijdens kantooruren, anders via huisarts),
www.ggzcentraal.nl

Dak- en thuislozen
Dak- en Thuislozenspreekuur van de gemeente, ma. - vrij. 9.00 tot 11.00 uur,
Stadhuisplein 3
Kwintes: Algemene informatie, Van Asch van Wijckstraat 1, 3811 LP, tel.
0800 - 8667338, www.kwintes.nl
Kwintes: Nachtopvang, Smallepad 4, 3811 MG, tel. 4659688, van 18.00 tot
09.00 uur, acht euro per nacht incl. warme maaltijd, ontbijt, lunchpakket en
gebruik van douche. Tijdens vorstnachten gelden andere
aanmeldingsprocedures, www.kwintes.nl
Kwintes: Dagopvang, Smallepad 4, 3811 MG, tel. 4659688. Onze dagopvang
is 365 dagen per jaar open van 10.00 tot 16.00 uur voor: een maaltijd, een
warme douche, kleding wassen en ruimte om spullen op te slaan,
www.kwintes.nl
Jellinek Zorgcentrum, 24-uurs opvang alcoholverslaafden, Kleine Haag 1-3,
3811 HE, tel. 4647730, www.jellinek.nl
Hirundo, Hostel Leger des Heils, beschermde woonvorm voor langdurige
harddrugsverslaafden, Sneeuwuil 1, 3815 XS, tel. 4702129,
www.legerdesheils-middennederland.nl
Motiva Straatadvocaten, laagdrempelige ondersteuning, advies, inloop,
Muurhuizen 128, 3811 EM, tel. 4893959
Diaconaal Aandachtcentrum, Zuidsingel 5, 3811 HA, tel. 4651293, di. t/m
zat.13.30 - 16.30 uur. Eerste en derde donderdag van de maand gratis maaltijd
om 12.30 uur, dan open van 11.00 tot 16.00 uur.
Straatpastoraat Amersfoort, Bernadette van Dijk, Zuidsingel 5, 3811 HA, tel.
06 - 53 32 99 40, www.straatpastor.nl

Diaconie en Caritas - hulpverlening
Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort, p/a kerkelijk bureau,
Groenmarkt 19, 3811 CP, tel. 4610441, open: di. t/m do. 9.00- 12.00 uur,
protgemafoort@solcon.nl, www.pkn-amersfoort.nl
Diaconaal Opbouwwerk Protestantse Gemeente Amersfoort, Joke KoolhofHamstra, Emmauskerk, Noordewierweg 131, ma.di.do., tel. 4637795,
dowamersfoort@solcon.nl, www.pkn-amersfoort.nl
Diaconie Adventkerk, diaconie@adventkerk.nl
Diaconie Bergkerk, J.M.C.v.d.biezenbos@kpnmail.nl
Diaconie De Brug, diaconie@brugkerk.eu
Diaconie De Bron, diaconie@debronamersfoort.nl
Diaconie Fonteinkerk, diaconie-fonteinkerk@outlook.com
Diaconie Emmaüskerk, hhoek1950@kpnmail.nl
Diaconie Johanneskerk, nnaaborgh@gmail.com
Diaconie De Hoeksteen, diaconie@hoeksteenamersfoort.nl
Diaconie Nieuwe Kerk, diaconie.nka@gmail.com
Diaconie St. Joriskerk, jegdom@gmail.com
R.K. pci/caritas, secretaris@caritasamersfoort.nl, digitale hulplijn via
www.caritasamersfoort.nl
Diaconie Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord:
collegevandiakenen@lopendvuur.net
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Diaconaal e-mail netwerk, vraag en aanbod producten en diensten, informatie
Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker PGA, dowamersfoort@solcon.nl

Digitale Informatie
www.amersfoort.nl/socialekaart
www.pkn-amersfoort.nl
www.kerkpleinamersfoort.nl
Geldzaken/schulden: www.nibud.nl, www.zelfjeschuldenregelen.nl,
www.berekenuwrecht.nl, www.uitdeschulden.nu, www.schuldhulpmaatje.nl,
Huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag: www.toeslagen.nl

Discriminatie
Art.1 Midden Nederland, Stadsring 51, 3811 HN, tel. 460 0600. Medewerkers
luisteren naar uw verhaal en zoeken samen met u naar een oplossing. Ook
geven ze voorlichting op scholen en workshops aan professionals over
discriminatie, www.art1middennederland.nl.

Duurzaamheid, milieu
Gemeente Amersfoort, toekomstfonds voor duurzame projecten,
duurzamestad@amersfoort.nl, www.amersfoort.nl/toekomstfonds
Milieudefensie Amersfoort, www.amersfoort.milieudefensie.nl
Groene Kerken Amersfoort, Huib Klamer, hkklamer@casema.nl

Ex-gedetineerden
Nazorg ex-gedetineerden gemeente Amersfoort, tel. 14033 en vraag naar het
coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden, aansluiting.nazorg@amersfoort.nl
Kerken met Stip, gastvrije plek voor mensen die hun straf hebben uitgezeten
en gemotiveerd zijn voor een nieuwe start, wimwernsen@ziggo.nl, www.pknamersfoort.nl (St. Joriskerk), pg.sytze@xaveriusamersfoort.nl,
hkklamer@casema.nl (St. Franciscus Xaveriuskerk)
Exodus Midden Nederland, opvang in Amersfoort met ambulante begeleiding,
tel. 030 - 7440660, www.exodus.nl/middennederland

Fietswerkplaats
Werk- en leerproject voor mensen met uitkering en arbeidsbeperking. Fietsen
opknappen en verkopen. Zwaaikom 23, 3812 PS, open op werkdagen 10.30 18.00 uur, 06 – 44520274..

Financiële hulp, informatie over geldzaken,
formulierenhulp, thuisadministratie,
vergoedingen, kwijtscheldingen
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg gemeente, Stadhuisplein 3,
tel. 14033, www.amersfoort.nl/werkenuitkering (digitaal loket).
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, tel. 14033,
www.amersfoort.nl/belastingen. Onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing,
rioolrechten, hondenbelasting (één hond), kosten kinderopvang.
Bijzondere bijstand: voor mensen die noodgedwongen bijzondere kosten
moeten maken en een laag inkomen hebben. De gemeente vergoedt alleen
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bijzondere kosten (extra kosten die niet iedereen hoeft te maken). Bijzondere
bijstand is voor mensen met een laag inkomen (loon, pensioen of uitkering),
www.amersfoort.nl/werkeninkomen
Jeugd Sport- en Cultuurfonds (zie ook onder fondsen): voor kinderen van 4
tot en met 16 jaar die graag op voetbal, streetdance, ballet, muziekles of een
andere activiteit willen. Kinderen kunnen aangemeld worden via intermediair.
De contributie voor de activiteit wordt rechtstreeks aan de sportvereniging of
culturele instelling betaald, www.jeugdsportfonds.nl, www.jeugdcultuurfonds.nl
Financieel vangnet: is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die het zelf
niet redden of die niet mee kunnen doen. Dit vangnet biedt financiële en nietfinanciële hulp (o.a. minimacoaches).
Witgoedregeling: voor vervanging en reparatie van witgoed (wasmachine,
koelkast, gasfornuis, oven en stofzuiger).
Regeling individuele inkomenstoeslag: voor mensen die langdurig een
inkomen op bijstandsniveau hebben (uit arbeid of uitkering), geen of weinig
eigen bezittingen/vermogen hebben, geen uitzicht hebben op
inkomensverbetering, www.amersfoort.nl/werkenuitkering.nl
Collectieve zorgverzekering: Menzis biedt in samenwerking met de gemeente
een collectieve zorgverzekering aan, de gemeente betaalt een deel van de
premie, www.amersfoort.nl/werkenuitkering
Stadsring51, voor hulp bij financiele problemen, dienstverlening wordt
afgestemd op persoonlijke situatie: van bespaartips tot schuldregeling,
Stadsring 51, 3811 HN, tel. 460 0600, afsprakenspreekuur ma. t/m do. 9.00 12.00 uur, www.stadsring51.nl, info@stadsring51.nl.
SchuldHulpMaatje Amersfoort, ook voor jongeren (zie onder
schuldhulpverlening)
Geldloket Amersfoort, geeft antwoord op geldzaken, Nieuweweg 5, 3811 EW,
tel. 800 99 70, 06 21 40 24 21, info@geldloketamersfoort.nl,
www.geldloketamersfoort.nl
Formulierenhulp: Indebuurt033, (zie onder Informatiewinkels)
Humanitas Thuisadministratie, eemland@humanitas.nl, tel. 4790840.
EHBA - RKA (Eerste Hulp bij Administratie Rode Kruis Amersfoort),
ehbarka@gmail.com

Fondsen
V/h Stichting Diaconessen Arbeid, doelen in de gezondheidszorg. Aanvragen
via moderamen protestantse diaconie, tel. 4610441, protgemafoort@solcon.nl.
V/h Stichting Adrianus Cruyff, doelen in de jeugdzorg. Aanvragen via
moderamen protestantse diaconie, tel. 4610441, protgemafoort@solcon.nl.
Noodfonds diaconieën Amersfoort, via intermediair eenmalig maximaal
bedrag van 150 euro voor Amersfoorters in nood, info@noodfondsamersfoort.nl, www.noodfonds-amersfoort.nl
Thomas Scheltus Stichting, doelgroep alleenstaande dames (met of zonder
kinderen) boven 45 jaar van protestantse huize, dhr. L. H. Heijs tel. 4633389,
thomasscheltus@kpnmail.nl
Stichting Kinderzorg Utrecht, doelgroep kinderen en jongeren tot en met 22
jr. uit de provincie Utrecht in probleemsituaties, als steun niet door overheden of
subsidiërende voorzieningen beschikbaar wordt gesteld, info@kinderzorgutrecht.nl; www.kinderzorg-utrecht.nl
Burgerweeshuis, steun aan kinderen uit eenoudergezinnen,
info@burgerweeshuis-amersfoort.nl, tel. 2452037, www.burgerweeshuis.nl
Stichting N.N. (acute kleine bedragen), contactpersoon
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mr. Veldhuizen, tel. 4601601.
Johannastichting, protestants christelijke meisjes (eventueel instellingen),
contactpersoon Paul van der Harst, tel. 4799251, paulvanderharst@planet.nl
Hoefhamerstichting, senioren (privé en instellingen), vooral
huisvestingsproblemen. Paul van der Harst (zie hierboven).
Fondsen voor gehandicapten (ook tegemoetkoming kosten thuiswonende
lichamelijk gehandicapte kinderen), informatie en aanvragen via MEE, tel. 09006336363, www.mee-ugv.nl
Stichting Leergeld Amersfoort, steun aan schoolgaande kinderen van 4 t/m
17 jaar die door armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en
buitenschoolse activiteiten, tel. 06-47079400, leergeld.amersfoort@gmail.com.
www.leergeld.nl/amersfoort.
Jeugd Sport- en Cultuurfonds, 4 t/m 16 jaar, aanvragen via intermediair,
www.jeugdsportfonds.nl, www.jeugdcultuurfonds.nl
www.amersfoort.nl/kindpakket: overzicht van fondsen, (zie ook:
www.pactsamsam.nl)
Sociaal Fonds Amersfoort: acute financiële nood en financiële steun
initiatieven op armoedegebied www.sociaalfondsamersfoort.nl

Geestelijke Gezondheidszorg (zie ook psychiatrische
problemen)
GGz Centraal, Westsingel 41, 3811 BB, tel. 4603500, www.ggzcentraal.nl
Sociaal Psychiatrisch Centrum (GGz Centraal), ondersteuning mensen met
chronische psychiatrische problemen, Nieuweweg 4, 3811 EW, tel. 4637201,
www.ggzcentraal.nl
Dagactiviteitencentrum De Boeier, (GGz Centraal) dagbesteding mensen met
psychiatrische achtergrond, Nieuweweg 4, 3811 EW, tel. 4606030,
www.ggzcentraal.nl
GGz Centraal (Zon en Schild), diverse behandellocaties, dagbesteding en
werk, Utrechtseweg 266, 3818 EW, tel. 4609609, www.ggzcentraal.nl
Eleos, basis- en gespecialiseerde ggz, tel. 088-8920040,
receptie.amersfoort@eleos.nl, www.eleos.nl.
Sinaïcentrum, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in
psychotraumabehandeling, Berkenweg 7, 3818 LA, tel. 2533555, www.sinai.nl
Harmonie in Hulp en Zorg, interculturele geestelijke gezondheidszorg,
Stadsring 181, 3817 BA, 06 – 10942677,www.harmonieinhulp.nl
Kommak, begeleiding in zorg voor migranten en vluchtelingen, Torenstraat 3,
3811 LN, tel. 4551040
Weekendtref (zie ook onder inloop en ontmoeting), diverse activiteiten zoals
eten op zaterdag, tel 4617668, Wijkhuis De Driehoek, Woestijgerweg 3,
www.weekendtref.nl
Gehandicapten/chronisch zieken
Gehandicapten en Patiëntenplatform Amersfoort (GPPA),
secr@gppa.nl. Belangenbehartiging, adviesraad gemeente, meldpunt,
www.gppa.nl
ParkeerService Amersfoort, aanvragen gehandicapten-parkeerkaart,
Utrechtseweg 12, 3811 NB, tel. 2473000, info@parkeerservice.nl,
www.parkeerservice.nl
Gratis reisbegeleiding NS en hulp op het perron, www.ns.nl.
Regiotaxi Eemland-Heuvelrug, tel. 0900-11 22 445 (lokaal tarief),
www.rteh.nl, aanvragen WMO-vervoerspas bij wijkteam in uw wijk.
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MEE Amersfoort (onderdeel van Indebuurt033), vragen over onderwijs, wonen,
werken etc. Voor mensen met een handicap, functiebeperking of chronische
ziekte, tel. 2048677 en vraag naar de maatschappelijk dienstverlener,
www.mee-ugv.nl
Studietoeslag als je naast je studie niet kunt werken:
www.amersfoort.nl/studietoeslag

Gemeente Amersfoort
Vragen aan de gemeente? Bel 14033 of kijk op www.amersfoort.nl
Stadhuis, Stadhuisplein 1, 3811 LM.
Werk, Inkomen en Zorg/Bijstand, Stadhuisplein 3, tel. 14033

Gezondheidszorg

GGD Midden Nederland, Utrechtseweg 3-3E, 3811 NA Amersfoort,
info@ggdmn.nl, www.ggdmn.nl

Hospice
Hospice Dôme, huis waar ernstig zieken de laatste weken/maanden van hun
leven verzorgd worden. Appelweg 49, 3818 NN, tel. 4601960,
info@hospicedome.nl, www.hospicedome.nl

Huisbezoek, (zie ook sociaal isolement)
Indebuurt033, Vrijwilliger aan Huis (luisterend oor, wandelen) voor mensen met
lichtverstandelijke beperking, psychiatrische stoornis, niet aangeboren
hersenletsel, tel. 2048677.
Vriendschappelijk huisbezoek, Humanitas, tel. 4790840,
eemland@humanitas.nl
De Zonnebloem, 035 - 6016537, www.zonnebloem.nl
Huiselijk geweld en kindermishandeling, crisis
Veilig Thuis, 24/7, tel. 0800 - 2000, www.veiligthuisutrecht.nl

Huurtoeslag en andere toeslagen
Aanvragen via de Belastingdienst/Toeslagen, tel. 0800-0543, www.toeslagen.nl;
ook via de spreekuren van Indebuurt033, (zie onder Informatiewinkels)

Inloop en ontmoeting
Inloophuis de Ontmoeting (Zielhorst/Kattenbroek), De Bekroning 2, 3823 EA,
tel. 4562805, inloophuis@hetnet.nl zo. ma. en vr. 14.00-16.00 uur, di. t/m do.
10.00-12.00 uur, maaltijd op de eerste en derde dinsdag van de maand,
www.inloophuisdeontmoeting.nl
Oecumenisch Ontmoetingscentrum De Herberg (Nieuwland), Watersteeg
85, 3824 EL, tel. 4571141, contact@deherberg@gmail.com,
www.herbergnieuws.nl, open door de week 10.00 - 12.00 uur, eerste en derde
zondag 14.00 - 16.00 uur, woensdag 8.30 - 9.00 uur voor ouders met
schoolgaande kinderen, eerste woensdag v.d. maand maaltijd.
Inloophuis Schothorst, Batostraat 2, 3813 LK, tel. 4801902,
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ma. 14.00-16.00 uur, di. en wo. 10.00-12.00 uur, do. vr. en 2e, 3e en 4e zondag
van de maand 14.00-16.00 uur, 2e di. en 4e wo. van de maand buurtmaaltijd,
info@inloophuisschothorst.nl, www.inloophuisschothorst.nl
Diaconaal Aandachtcentrum, (Binnenstad) Zuidsingel 5, 3811 HA,
tel. 4651293, di. t/m za. 13.30-16.30 uur, eerste en derde donderdag van de
maand gratis maaltijd om 12.30 uur. Open op deze dagen 11.00 - 16.00 uur.
Bij Bosshardt Soesterkwartier, een huiskamer voor en door de buurt,
Noordewierweg 131, inloop, lunches, diverse activiteiten, ook voor kinderen,
kristel.de.fijter@legerdesheils.nl, 06 - 466 129 94.
Leger des Heils, Albert Schweitzersingel 69, inloop op woensdag en vrijdag
van 10.00 tot 14.00 uur, warme maaltijden, computerles, kinderwerk,
tel. 46 19 650, www.legerdesheils.nl/korpseemland
Inloophuis Elim, evangelisatieproject, dinsdag t/m zaterdag 13.30 - 16.00 uur,
lunch op vrijdag, Kamp 47, tel. 20 48 348, info@inloophuisamersfoort.nl,
www.inloophuisamersfoort.nl
Interval, (Randenbroek-Schuilenburg) Inloop en ontmoeting voor
buurtbewoners elke 1e en 3e zondagmiddag in de Brugkerk, Schuilenburgerweg
2, tel. 4725109.
Weekendtref, ontmoetingsplek voor mensen met een psychiatrische
achtergrond, Wijkhuis De Driehoek, o.a. eetproject, Woestijgerweg 3,
tel. 4617668, www.weekendtref.nl;
Toon Hermans Huis Amersfoort, voor mensen met kanker en naasten,
Regentesselaan 39, tel. 4655227, info@thha.nl, www.thha.nl

Informatiewinkels Indebuurt033
Voor vragen en advies, zorg en ondersteuning, vrijwilligerswerk.
Open van 9.00 tot 13.00 uur, www.indebuurt033.nl
Kruiskamp, Neptunusplein 66-K, tel. 4755664
Hoogland, (De Neng), Engweg 7, tel. 7370353
Soesterkwartier, Noordewierweg 131, tel. 7370294
Liendert, (De Groene Stee), Wiekslag 92, tel. 7370326

Jongeren (jeugdzorg, dagbesteding,
vrijwilligerswerk, geld)
Nieuwe aanvragen voor zorg via Wijkteams, tel. 4694864, www.wijkteamamersfoort.nl of via de gemeente: tel. 14033.
Samen Veilig Midden-Nederland, jeugdbescherming, jeugdreclassering,
www.bjzutrecht.nl
Veilig Thuis, Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling,
crisis, tel. 0800-2000, www.veiligthuisutrecht.nl
SGJ (nu: Stichting Timon) christelijke jeugdzorg, Puntenburgerlaan 91, 3812
CC Amersfoort, tel. 6940070, info@timon.nl, www.timon.nl
Stichting Timon, diaconale instelling voor Jeugd- en Jongvolwassenenzorg
Zeist, tel. 030-6940070, info@timon.nl Woongroepen voor jongeren o.a. in
Amersfoort, www.timon.nl
Kwintes, begeleid wonen voor jongeren, vrouwen en meisjes met en zonder
kinderen, zwerfjongeren, crisisopvang: tel. 0800 - 8667338,
VARlab: zelfontplooiing en activiteiten, 06 - 50896951,
www.kwintes.nl
Dichtbij Dagbesteding, jongeren met psychiatrische problematiek,
06 - 38487462, www.dichtbijdagbesteding.nl
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Kindertelefoon: 0800-0432, 14.00-20.00 uur, www.kindertelefoon.nl
Youke (voorheen Zandbergen), jeugdhulpverlening, crisisopvang, begeleide
huisvesting, pleegzorg, dagbehandeling, ambulante zorg, diverse locaties in
Amersfoort, 030 - 6936800, www.youke.nl
PITSTOP, woonruimte o.a. aan de Graaf Hendriklaan voor jongeren die willen
leren zelfstandig te wonen, www.sovee.nl, tel 4794004.
Sociale Gasten, vrijwilligerswerk door jongeren bij mensen zonder sociaal
netwerk, www.socialegasten.nl
www.amersfoort.nl/kindpakket: overzicht van fondsen .
MoneyFit, preventie- en toeleidingsportal moneyfit.nl voor en door jongeren
met informatie over geld: studeren en werken, gokken, shoppen en gamen. Bij
financiële problemen kan de jongere een maatje krijgen (SchuldHulpMaatje
Jong) om samen antwoorden te zoeken op geldvragen, info@shmamersfoort.nl.
Studietoeslag als je naast je studie niet kunt werken als gevolg van beperking:
www.amersfoort.nl/studietoeslag

Jongerencentra (zie voor openingstijden en activiteiten:
www.indebuurt033)
Hoogland | De Neng, Engweg 7
Kattenbroek/Zielhorst | SoWhat, Spinetpad 4
Liendert/Rustenburg | The Game, Wiekslag 94
Schothorst | Jongerencentrum LIJN 16, Bruispad 4
Soesterkwartier | De Reset, Plataanstraat 19

Juridisch Loket/Rechtshulp
Het Juridisch Loket, informatie en advies over arbeidsrecht, sociale zekerheid,
huur- en consumentenrecht, personen- en familierecht, Van Asch van
Wijckstraat 2-4, 3811 LP, tel. 0900-8020, www.juridischloket.nl;
inloopspreekuren: ma 9.00 -11.00 uur en wo 9.00 -11.00 uur.
Informatie033 Soesterkwartier, Noordewierweg 131
3812 DD, tel. 7370294, soesterkwartier@indebuurt033.nl maandag tot en met
donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
Informatie033 Kruiskamp, Neptunusplein 66-K, 3814 BR,
tel. 475 5664, kruiskamp@indebuurt033.nl maandag tot en met donderdag van
9.00 tot 13.00 uur
Informatie033 Hoogland, Engweg 7 (De Neng), 3828 CJ Hoogland,
tel. 737 0353, hoogland@indebuurt033.nl maandag tot en met donderdag van
9.00 tot 13.00 uur
Informatie033 Liendert (Groene Stee), Wiekslag 92, liendert@indebuurt033,
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur, tel. 7370326

Kledingbank/winkel
Kledingbank Amersfoort, kleding brengen en halen, Argonweg 10, ma. t/m
vrij. van 13.30 uur tot 16.30 uur , tel. 06-48800201 www.kledingbankamersfoort.nl, info@kledingbank-amersfoort.nl. Verwijsbrief nodig van diaconie
of hulpverlener.
Kledingwinkel Leger des Heils (geen verwijsbrief nodig), Albert
Schweitzersingel 69, tel.4619650, woensdag en vrijdag 10.00 tot 14.00 uur,
nieuwe en gebruikte kleding tegen kleine prijzen.
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Kringloop/Weggeef
Stichting Emmaus, hoofdlocatie Havenweg 14, wo. t/m zat.10.00 tot 16.30 uur,
tel. 4630788, H. van Viandenstraat 4d, di. t/m vrij. 13.00 tot 16.30 uur, tel.
4653861, www.emmaus-amersfoort.nl
Kringloopcentrum Amersfoort, Zwaaikom 21, tel. 4626969,
www.kringloopamersfoortleusden.nl
Weggeefwinkel, spullen brengen en/of meenemen, Keerkring 118,
weggeefwinkel@xs4all.nl, wo t/m za 13.00-17.00 uur, www.weggeefwinkels.nl
Diaconaal e-mail netwerk, vraag en aanbod, informatie Joke Koolhof,
diaconaal opbouwwerker PGA, dowamersfoort@solcon.nl

Levensbeschouwing en Religie
Raad van Kerken Amersfoort, www.raadvankerkenamersfoort.nl
secretaris@raadvankerkenamersfoort.nl
Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies,
secretaris Erna van Muijden, platform@amersfoortlr.nl,
www.kerkpleinamersfoort.nl
Migrantenkerken, SKIN - Samen Kerk in Nederland,
Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, tel. 4450655, www.skinkerken.nl
Moskeeverenigingen, ook maatschappelijke en sociale activiteiten zoals
huiswerkbegeleiding:
Mevlana Moskee, J. van Galenstraat 37b, 3814 RB,
tel. 4722722, www.mevlanacami.nl
Stichting Rahman Educatief Centrum, Juliëttestraat 44, 3816 RC, tel.
4724161, rahmanamersfoort@go.com, www.stichtingrahman.nl
Moskee Tawhid, hulp- en belangencentrum, bijles voor kinderen, Einsteinstraat
4, 3817 JS, tel. 4618704, www.moskeetawhid.nl
Moskeevereniging El Fath, Zangvogelweg 156, 3815 DR,
tel. 4799868, www.moskee-elfath.nl
Stichting Islamitisch Centrum Amersfoort - Sicaf,
Rietzangerstraat 173, 3815 AD, tel. 4757841, info@sicaf.nl

Maaltijden (zie ook onder ouderensteunpunten)
Maaltijden aan huis, Leef3.nu Beweging 3.0, tel. 4692020
Maaltijdprojecten in diverse kerken en inloophuizen, zie het overzicht op
www.pkn-amersfoort.nl (diaconie)
Resto van Harte, Praktijkschool Accent, Wiekslag 50 op maandag. Op vrijdag,
de Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144. Wisselende openingstijden, opgeven
via www.restovanharte.nl
Maatschappelijk Werk
Informatiewinkels van Indebuurt033, (zie onder informatiewinkels)

Mantelzorg
Mantelzorgcoördinator Indebuurt033: informatie en advies, cursussen,
ontmoetingsgroepen, mantelzorgers@indebuurt033.nl, www.indebuurt033.nl
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Mensenrechten
Amnesty International, inl. Marie-Julie Aghina, tel. 4652078
www.amnestyamersfoort.nl
ATD Vierde Wereld, Valkestraat 32d, tel. 06-13182914, amersfoort@atdvierdewereld.nl, www.atd-vierdewereld.nl

Nieuwkomers
NVA, Centrum voor Duurzame Inburgering (trajectbegeleiding,
taalcoaches, inloopspreekuur), Bloemendalse Binnenpoort 7,
3811 GD, tel. 4619520, info@nva-amersfoort.nl

Ontwikkelingssamenwerking
Wereldwinkel, Kamperbinnenpoort 1, 3811 AL, tel. 4657428,
wwwamersfoort@planet.nl
Sari, eerlijke stoffen en kleding, Koestraat 27, 3811 HK, tel. 2570400
Oikocredit, Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht 030-2341069,
www.oikocredit.org; bestrijding van armoede via microkrediet
Terre des Hommes, winkel en projecten, Kamp 79, 3811 AP, tel. 7370449,
www.tdhamersfoort.nl

Opvoedondersteuning (zie ook jongeren)
Wijkteams: nieuwe aanvragen, tel. 4694869, www.wijkteam-amersfoort.nl
Indebuurt033, tel. 2048677, www.indebuurt033.nl
Home-Start Humanitas, Muurhuizen 104, amersfoort@home-start.nl tel.
4790841.
SOVEE, ook training, coaching, project Pitstop: zelfstandig leren wonen,
Amsterdamseweg 41, tel. 4702159, www.sovee.nl

Ouderensteunpunten
In Amersfoort kunnen senioren bij meerdere ouderensteunpunten terecht voor:
Informatie en advies, activiteiten op het gebied van recreatie, beweging,
educatie en cultuur, diensten als pedicure, manicure voor 55+ers, restaurants:
Welzijn Senioren Het Pluspunt
Hof der Gedachten 20, 3823 WB Amersfoort, (033) 455 00 88
Ouderensteunpunt De Liendert
Zwaluwenstraat 1, 3815 SB Amersfoort, (033) 472 28 44
Ouderensteunpunt De Koperhorst
Paladijnenweg 275, 3813 KA Amersfoort, (033) 472 62 14
Ouderensteunpunt Nijenstede
Heiligenbergerweg 84, 3816 AM Amersfoort, (033) 469 65 00
De Buurtkamer (De Kamers)
Wezeperberg 1, 3825 BJ Amersfoort, (033) 479 08 40
Senioren Trefpunt Dorrestein
Locatie: de Eemgaarde, Dorresteinseweg 49 , Amersfoort,
(033) 450 70 26 (kantoor Het Pluspunt)
Senioren Trefpunt Bergkwartier
Locatie: De Amerberg, Anna Paulownalaan 17, 3818 GB Amersfoort
(033) 450 70 26 (kantoor Het Pluspunt)
Ouderensteunpunt de Wissel (Birkhoven Zorggoed)
Puntenburgerlaan 100, 3812 CG Amersfoort, (033) 489 23 09
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Psychiatrische problemen/hulp/dagbesteding/
familieleden (zie ook geestelijke gezondheidszorg)
SPC, Sociaal Psychiatrisch Centrum, Nieuweweg 4, 3811 EW, tel. 4637201,
ook inloop en dagbesteding, www.ggzcentraal.nl
Informatiecentrum GGz Reijer ter Burgh, (gebouw Welzin), Drentsestraat 14,
3812 EH, tel. 4701455. Informatie voor cliënten en familieleden, ondersteuning
voor mensen met een psychische beperking, crisiskaart Amersfoort e.o.
www.reijerterburgh.org
GGz Centraal (Zon en Schild), Utrechtseweg 266, 3818 EW,
tel. 4609609, www.ggzcentraal.nl
GGz Centraal, Westsingel 41, (voorheen RIAGG) 3811 BB, tel. 4603500,
www.ggzcentraal.nl
Eleos (Stichting Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg), ambulante
hulp, tel. 088-8920040, www.eleos.nl
Stichting Labyrint - In Perspectief. Voor familieleden en vrienden van (ex)
psychiatrische patiënten. Voorlichting aan kerken om het taboe op psychisch
ziek zijn te doorbreken en aandacht te vragen voor de positie van familieleden,
tel. 0900-2546674 (om je verhaal kwijt te kunnen), www.labyrint-inperspectief.nl. o.a. om te chatten.
Weekendtref (zie ook onder Inloop en ontmoeting), o.a. eetcafé, tel. 4625712,
06 - 30720721, www.weekendtref.nl
Dichtbij Dagbesteding, voor jongeren en (jong) volwassenen,
tel. 06 - 38487462, www.dichtbijdagbesteding.nl
Stichting Pandora, o.a. depressielijn 0900-6120909 (5ct/p.m.),
www.stichtingpandora.nl.
Kwintes, verschillende vormen van begeleiding en beschermd wonen in
Amersfoort voor mensen met langdurige psychische problemen, o.a. wonen en
begeleiden van cliënten met een stoornis in het autistisch spectrum, Van Asch
van Wijckstraat 1, 3811 LP, 0800-8667338, www.kwintes.nl

Relaties en seksualiteit
COC Midden-Nederland (integratie homoseksualiteit),
tel. 030-2318841, info@cocmiddennederland.nl www.cocmiddennederland.nl
Werkgroep Homoseksualiteit Amersfoort (WHAM), info@whamamersfoort.nl, www.wham-amersfoort.nl, belangenvereniging, soos, maaltijden,
gespreksgroep Geloof en Homoseksualiteit.
CHJC, Vereniging van christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen, tel.
06-53234516, www.chjc.nl

Restaurantvoorzieningen voor senioren
Verschillende verzorgingstehuizen en ouderensteunpunten hebben een
restaurantvoorziening. Ook voor zelfstandig wonende ouderen. Informatie bij de
gemeente Amersfoort, nummer: 14033 (Zie ook onder Ouderensteunpunten.)

Schuldhulpverlening
Stadsring51, 3811 HN, tel. 4600600, www.stadsring51.nl
SchuldHulpMaatje Amersfoort ook voor jongeren, diaconaal project:
hulpvragers worden gekoppeld aan gekwalificeerde maatjes. Speciale maatjes
voor jongeren. Informatie en intake: Pieter de Bekker 06-15068522, info@shm12

amersfoort.nl, www. shm-amersfoort.nl, www.schuldhulpmaatje.nl,
www.uitdeschulden.nu

Senioren (zie ook ouderensteunpunten)
Informatie over wonen, vervoer, zorg, welzijn, speciale voorzieningen: afdeling
Zorg van de gemeente, tel. 14033 of het wijkteam bij u in de buurt,
www.wijkteam-amersfoort.nl
Sociëteitsmiddagen in Emmaüskerk en Hoeksteen, informatie:
dowamersfoort@solcon.nl
Seniorenraad, gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over
gemeentelijk beleid, www.seniorenraadamersfoort.nl
Ouderenbonden: PCOB, greetvandenbrinkdekker@gmail.com, KBO
Amersfoort-Nijkerk, secretariaat@kboamersfoort.nl, 06-579 236 07, ANBO,
Henk van Rooijen, tel. 06-53691721, henkvanrooijen@planet.nl
Telefooncirkel (de deelnemers bellen elkaar dagelijks op vaste tijden), tel.
4727553, e-mail: info@rodekruisamersfoort.nl
Slachtofferhulp
Slachtofferhulp Nederland, Stationsplein 20, tel. 0900-0101,
www.slachtofferhulp.nl praktische, juridische, emotionele steun na een misdrijf
of verkeersongeluk, voor slachtoffers en nabestaanden.

Sociaal Isolement (zie ook onder huisbezoek)
Indebuurt033, projecten e.d. tel. 2048677, (zie ook onder Informatiewinkels),
www.indebuurt033.nl,
Sensoor, telefonisch contact: 033 - 2102222, chatten en mailen kan ook,
www.sensoor.nl
Telefooncirkel Rode Kruis Amersfoort, groep mensen die elkaar dagelijks
belt, tel. 4727553, www.rodekruisamersfoort.nl

Sociale Zekerheid/Uitvoeringsorganisaties (zie ook
financiële hulp)
UWV Werkbedrijf, Stadsring 75, 3811 HN, tel. 0900-9294, www.werk.nl,
aanvragen van uitkeringen, informatie.
Afdeling Arbeidsintegratie, Stadsring 75, 3811 HN, tel. 4695620.
Werk, Inkomen en Zorg, Stadhuisplein 3, 3811 LM, tel. 14033,
www.amersfoort.nl/werkenuitkering.nl
Sociale Verzekeringsbank, Postbus 18002, 3501 CA, Utrecht,
tel. 030-2649000, www.svb.nl
Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort, belangenbehartiging mensen
met minimuminkomen, antwoordnr. 7126, 3800 TC, tel. 4659877(ma.10.0011.30 uur, wo.13.00-14.30 uur), cliëntenraadsz@outlook.com

Speelgoed
Speelgoedbank, Argonweg 10, 3812 RB, info@speelgoedbank-amersfoort.nl .
Openingstijden voor uitgifte van speelgoed: woensdag van 13.30 - 16.30 uur en
vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur.
Buitenkasten, in diverse wijken; spelen en lenen speelgoed,
tel. 44793154, buitenkast@welzin.nl, www.indebuurt033.nl/locaties
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Telefonische Hulpdiensten/Telefooncirkel
Aids Soa Infolijn, 0900-2042040
Sensoor ’t Gooi, Eem- en Flevoland tel. 033 - 2102222
Kindertelefoon: 0800-0432, gratis, www.kindertelefoon.nl
Chris, kindertelefoon (christelijk): 078- 6312300
Korrelatie: 0900-1450, vraag@korrelatie.nl voor hulp, advies of informatie,
www.korrelatie.nl
Telefooncirkel Rode Kruis Amersfoort, groep mensen die elkaar dagelijks
belt, tel. 4727553, www.rodekruis.nl/afdeling/amersfoort,
info@rodekruisamersfoort.nl
Mantelzorglijn, tel. 0900-2020496 (10ct/p.m.), www.mezzo.nl
Huiselijk geweld en kindermishandeling, crisis tel. 0800-2000,
www.veiligthuisutrecht.nl

Thuiszorg
Wijkteams: voor nieuwe aanvragen, tel. 4694869, www.wijkteam-amersfoort.nl
Beweging 3.0, tel. 4692020, www.beweging3.nl/thuiszorg
Buurtzorg, diverse teams in Amersfoort, tel. 0900 - 690 6906,
www.buurtzorgnederland.com
Uitleenservice, tel. 4619191, Vanadiumweg 15, 3812 PX,
www.uwthuiszorgwinkel.nl
Netwerk Palliatieve Zorg Eemland, samenwerkingsverband regio Eemland,
palliatievezorgeemland@beweging3.nl www.netwerkpalliatievezorg.nl/eemland

Uitkeringen
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg gemeente Amersfoort,
www.amersfoort.nl/werkenuitkering.nl
Uitkeringsgerechtigden, Cliëntenraad SZ Amersfoort,
clientenraadsz@outlook.com; tel 4659877 (zie ook onder Sociale Zekerheid)

Vakanties
Het Vakantiebureau/ISDV, Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk,
tel. 0318 - 484641, info@hetvakantiebureau.nl
www.hetvakantiebureau.nl Vakanties voor ouderen, mensen met een kwetsbare
gezondheid/lichamelijke handicap, bemiddeling bij betaalbare
vakantiewoningen, vakanties voor eenoudergezinnen, Vakantiefonds van het
ISDV (korting op de vakantieweken).
Vakantiegeld Delen: jaarlijkse diaconale Amersfoortse actie voor mensen met
smalle beurs, dowamersfoort@solcon.nl, tel. 4637795

Verslaving (zorg/hulpverlening)
Jellinek/Arkin centrum voor verslavingszorg, Heiligenbergerweg 34, 3816 AK,
tel. 088-1616316
Anonieme Alcoholisten (AA), diverse groepen in Amersfoort zoals: werkgroep
Vriendenkring Amersfoort, Arnhemseweg 69, tel. 035-6021558
www.aa-nederland.nl
Al Anon, zelfhulpgroep in Amersfoort voor familie en vrienden van mensen met
alcoholproblemen, zelfhulpgroep kinderen/ volwassenen van ouders met
alcoholgebruik, www.al-anon.nl
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Jellinek zorgcentrum, 24-uurs opvang dak- en thuisloze alcoholverslaafden,
Kleine Haag 1-3, 3811 HE, tel. 4647730, www.jellinek.nl
Stichting Anonieme Gokkers Eemland, tel. 0900-21777, www.agog.nl
Hirundo, Hostel Leger des Heils, beschermde woonvorm voor langdurige
harddrugsverslaafden, Sneeuwuil 1, tel. 4702129

Vervoer (zie ook gehandicapten)
Regiotaxi, tel. 0900-1122445, www.rteh.nl
WMO-vervoerspas aanvragen bij het wijkteam in uw wijk, tel. 4694869,
www.wijkteam-amersfoort.nl
Vluchtelingen
NVA, Centrum voor Duurzame Inburgering (traject- en maatschappelijke
begeleiding, taalcoaches, inloopspreekuur (ook voor uitgeprocedeerde
asielzoekers), Bloemendalse Binnenpoort 7, 3811 GD, tel. 4619520, info@nvaamersfoort.nl, www.nva-amersfoort.nl
Harmonie in Hulp en Zorg, interculturele geestelijke gezondheidszorg,
www.harmonieinhulp.nl
Kommak, zorg en ondersteuning voor migranten en vluchtelingen,
www.kommak.nl
Amersfoort Geeft Thuis, www.amersfoortgeeftthuis.nl: overzicht organisaties
voor/met vluchtelingen in Amersfoort, vraag en aanbod.
Platform (bijna) Uitgeprocedeerde Asielzoekers,
Secr. Joke Koolhof, tel. 4637795, dowamersfoort@solcon.nl
Taallessen vluchtelingen en asielzoekers: (beginners en gevorderden)
herberg van de Bergkerk, tel. 4617917, diverse taalcafés zoals Taalkamer
Soesterkwartier, Nederlands in de praktijk oefenen, Huiskamer033@gmail.com
Asielzoekerscentrum (GL - Gezinslocatie uitgeprocedeerde asielzoekers),
B. Wuytierslaan 53, 3819 AB, tel. 4225200.
VluchtelingenWerk, Asielzoekerscentrum/GL Amersfoort, juridische
ondersteuning, tel. 4622025, amersfoort@vwmn.nl

Voedselbank
Voedsel Focus Amersfoort, Argonweg 10, 3812 RB, elke dinsdag , woensdag
en donderdag open van 10.00 tot 11.30 uur , eerst een intakegesprek,
vfa-kantoor@voedselfocusamersfoort, www.VoedselFocusAmersfoort.nl, tel.
4721937. Voedselpakketten voor mensen die onder het bijstandsniveau leven.
Criteria voor toekenning voedselpakketten zijn te vinden op de website.
Voedselpakketten, uitdelen op vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur,
Immanuelkerk, Kraanvogelstraat 1, 3815 TP, tel. 4754999, info@prismay.nl,
www.pg-immanuel.net

Volwassenenopvang (geen crisisopvang)
Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg, tel. 026-3342225 (Oosterbeek),
www.pdcdeherberg.nl. Opvang voor max. zes weken om tot rust te komen en
bezinningscentrum voor enkele dagen.
De Hezenberg, Hattem. Centrum voor pastorale en psychische zorg, tel. 0384445251. Huwelijks- en/of relatieproblemen, overspannen zijn, problemen rond
verliesverwerking, angsten, depressies, www.hezenberg.nl
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Vrijwilligerswerk
Indebuurt033, vacaturebank (zie onder Informatiewinkels), aanvragen van
subsidie: www.indebuurt033.nl/subsidie en
www.amersfoort.nl/projectenindebuurt
Matchpoint Betrokken Ondernemen, activeert bedrijven om maatschappelijk
te ondernemen via projecten met maatschappelijke organisaties en
onderwijsinstellingen, Stationsplein 14, 3818 JN,
info@matchpointamersfoort.nl, www.matchpointamersfoort.nl
Gilde Amersfoort, 50-plussers verzorgen stadswandelingen, projecten en
cursussen voor het voortgezet onderwijs, tel. 4722236,
gilde@gildeamersfoort.nl, www.gildeamersfoort.nl
Stichting Present, wil brug slaan tussen groepen mensen die willen helpen en
mensen die hulp nodig hebben, o.a. project Gezin in de Buurt en Time Out, tel.
4658324, info@stichtingpresent-amersfoort.nl
www.stichtingpresent.nl/amersfoort
Stichting Hulp in Praktijk, hulp voor klusjes in huis, boodschappen doen,
bezoek, www.stichtinghip.nl
Sociale Gasten, netwerk in Amersfoort van jongeren dat zich inzet voor
mensen zonder netwerk, www.socialegasten.nl

Vrouwenopvang/advies/begeleiding
Kwintes, Opvang en begeleid wonen voor vrouwen, tienermoeders,
slachtoffers van huiselijk geweld en/of mensenhandel, Van Asch van
Wijckstraat 1, 3811 LP, tel. 4672155, www.kwintes.nl
Siriz (vh VBOK), hulp bij onbedoelde zwangerschap en zwangerschapsverlies,
tel. 0900-2021088, www.siriz.nl
Vrouw en Kind Centrum/NVA, cursussen en vrijwilligerswerk gericht op
empowerment en emancipatie, Bloemendalse Binnenpoort, 3811 GD, tel.
4619520, www.nva-amersfoort.nl

Welzijnswerk, wijkcentra
Indebuurt033, zie onder Informatiewinkels
Buurthuis De Nieuwe Sleutel (Soesterkwartier), Noordewierweg 252-1,
www.denieuwesleutel.nl
Het Middelpunt (Zielhorst), Spinetpad 2, www.stichtingacc.nl
De Driehoek (Leusderkwartier), ontmoetingsplek voor cliënten van Kwintes uit
de wijk, Woestijgerweg 3, tel. 4618187, www.weekendtref.nl
De Groene Stee (Liendert), Wiekslag 92, tel. 7370480, www.groenestee.nl
Het Klokhuis (Schuilenburg/Randenbroek), Weberstraat 2,
tel. 7430171, www.klokhuisamersfoort.nl
De Neng (Hoogland) , Engweg 7, tel. 4890215.

WMO
De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet ervoor zorgen
dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen
doen in de samenleving. De WMO ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers,
regelt o.a. hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over hulp en
ondersteuning.
Wijkteams: hulp en/of ondersteuning dichtbij huis. Nieuwe aanvragen voor
huishoudelijke hulp, aanpassen woning, opvoedondersteuning, begeleiding in
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het dagelijks leven of het vinden van werk: tel. 4694869, www.wijkteamamersfoort.nl
Afdeling Zorg van de gemeente Amersfoort, tel. 14033, vragen over
bijvoorbeeld bestaande aanpassingen woning, huishoudelijke hulp, vervoer etc.
Indebuurt033, informatie en advies, ondersteuning, mantelzorg etc. (Zie onder
Informatiewinkels.)

WONEN (zie ook gehandicapten, mensen met psychiatrische achtergrond)
Sociale huur- en koopwoningen en inschrijving van woningzoekenden in
Amersfoort, www.woningneteemvallei.nl
De Alliantie, Heiligenbergerweg 60, 3816 AL, tel. 088 – 0023200,
www.de-alliantie.nl
Portaal Eemland, Heiligenbergerweg 60, 3816 AL
tel. 0800-7678225 (met vaste telefoon), www.portaal.nl
Wonen met verzorging: nieuwe aanvragen via de wijkteams, tel. 4694869,
www.wijkteam-amersfoort.nl
Jongeren met begeleiding, PITSTOP, www.sovee.nl

Wijkteams
Zorg en ondersteuning op het gebied van: gezin, opvoeding, echtscheiding,
huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid,
overlast en meer. Het wijkteam biedt ondersteuning dichtbij huis, snel en met
vaste contactpersonen. Bel of mail naar het Wijkteam in uw buurt,
www.wijkteam-amersfoort.nl, tel. 4694869.

Zorg en ondersteuning
Algemene vragen op het gebied van (jeugd)zorg en ondersteuning, werk of
inkomen: zie onder Informatiewinkels.
Afdeling Zorg van de gemeente, tel. 14033, voor algemene vragen over
(jeugd)zorg, ondersteuning, werk of inkomen.
Wijkteam: voor concrete hulp en ondersteuning,
www.wijkteam-amersfoort.nl, tel. 4694869.
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