
 

Woord vooraf 

 
Voor u ligt de sociale kaart bestemd voor kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De bedoe-
ling van deze handreiking is dat kerkenraden bij het zoeken naar een instelling die in een bepaalde omstandigheid 
hulp kan bieden, deze gids kunnen raadplegen.  
 
Deze sociale kaart moet gezien worden als een groeidocument. Dat wil zeggen dat instellingen toegevoegd en dat 
andere eruit gehaald kunnen worden. Als een kerkenraad een instelling mist, kan er een verzoek ingediend worden 
om die instelling op te nemen. Het kan ook zijn dat een kerkenraad vindt dat een bepaalde instelling niet past in 
deze sociale kaart vanwege de identiteit. Een verzoek tot toevoeging of weglating van een instelling kan worden 
ingediend bij KOC Visie (uitgaande van stichting Ds. G.H. Kerstencentrum). KOC Visie legt dat verzoek dan voor aan 
de vertegenwoordigers van zorginstellingen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Die bepalen of het 
verzoek gehonoreerd wordt.  
 
Bij de keuze van de instellingen die in deze sociale kaart zijn opgenomen, is in principe gekozen voor instellingen 
behorend tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. We ontkomen er echter niet aan om in specifieke geval-
len instellingen op te nemen, die niet uitgaan van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De reden is dan dat 
er geen instelling voor dat specifieke gebied bestaat die dichterbij komt. 
 
Deze sociale kaart is ingedeeld in rubrieken. De aanwezige rubrieken en de toelichting hierop kunt u op de volgende 
pagina vinden. Omdat de sociale kaart een groeidocument is en hier nog instellingen aan toegevoegd of uit wegge-
haald kunnen worden, is ervoor gekozen geen paginanummers op te nemen. Hierdoor kan nieuwe informatie wor-
den toegevoegd zonder dat de bestaande pagina’s vanwege de nummering aangepast hoeven te worden. Om het 
zoeken te vergemakkelijken, worden de instellingen per rubriek in alfabetische volgorde geplaatst. Bovendien is een 
register opgenomen waarin de instellingen per rubriek en op alfabetische volgorde staan, en kunnen worden opge-
zocht. Bij veranderingen in de inhoud van de sociale kaart zal de inhoudsopgave worden aangepast. 
 
Voor vragen of opmerkingen over deze sociale kaart kunt u terecht bij KOC Visie, Nieuweweg-noord 251, 3905 LW 
Veenendaal, tel. 0318-517310, e-mail: visie@koc.nu. 



 

Toelichting op de rubrieken 
 
Hieronder een overzicht van de rubrieken waarin de organisaties in deze sociale kaart zijn ingedeeld. Bepaalde orga-
nisaties passen in meer dan één rubriek. In deze gevallen is ervoor gekozen de organisatie te plaatsen in de meest 
voor de hand liggende of de meest dominante rubriek. 

 
Financiële dienstverlening 
Binnen de rubriek financiële dienstverlening vindt u organisaties die mensen helpen met het beheren van hun finan-
ciën. De oorzaak waarvoor mensen hierbij hulp nodig hebben, kan divers zijn en uiteenlopen van het hebben van 
schulden tot het (tijdelijk) onvoldoende zelfstandig in staat zijn de eigen financiën te beheren. Waar mogelijk wordt 
hierbij de zelfredzaamheid van de cliënt bevorderd. 
 

Gehandicaptenzorg 
Binnen de rubriek gehandicaptenzorg vindt u organisaties die woonzorg en dagbesteding bieden aan mensen met 
een verstandelijke (en lichamelijke) beperking. 
 

Maatschappelijk werk en opvang 
Binnen de rubriek maatschappelijk werk en opvang vindt u organisaties waar volwassen cliënten met persoonlijke 
problemen terecht kunnen, zoals (onder andere) relatieproblemen, eenzaamheid, onzekerheid, verslaving ,faalangst 
en opvoedingsproblemen. Maatschappelijk werk is vaak een lichte vorm van hulpverlening, terwijl orthopedagogi-
sche of psychologische hulpverlening meer bedoeld is voor cliënten met meer complexe problemen. Ook vindt u in 
deze rubriek organisaties voor maatschappelijke opvang, waar cliënten voor korte tijd tot rust kunnen komen. 
 

Netwerkondersteuning / Belangenbehartiging 
In deze rubriek vindt u organisaties die mensen helpen de juiste hulpverlener te vinden of die het netwerk (de om-
geving, waaronder mantelzorgers) van de persoon met de problemen ondersteunt. 
 

Praktische zorgverlening  
Binnen deze rubriek vindt u organisaties die praktische zorg verlenen, zoals verzorging en verpleging. Deze organisa-
ties bieden (woonruimte en) zorg aan ouderen en mensen die intensieve zorg nodig hebben, maar ook vormen van 
huishoudelijke hulp, thuiszorg en kraamzorg. 
 

Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 
Binnen de rubriek psychologische/orthopedagogische hulpverlening vindt u psychologen en orthopedagogen, maar 
ook psychotherapeuten. Deze vorm van hulpverlening is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met meer 
complexe problemen. Binnen deze hulp kan worden gezocht naar de oorzaak van bepaalde problemen en er kan 
behandeling plaatsvinden. Ook kan er diagnostiek plaatsvinden binnen deze vormen van hulpverlening (zoals autis-
me of ADHD). 
 

Verslavingszorg 
Organisaties binnen deze rubriek bieden hulp bij diverse vormen van verslaving. 
 

Zorgboerderijen 
Binnen deze rubriek vindt u zorgboerderijen, waar dagactiviteiten worden aangeboden. Zorgboerderijen bieden acti-
viteiten voor meerdere doelgroepen, die per zorgboerderij kan verschillen. Het doel is vaak om het netwerk / de 
mantelzorger te ontlasten en de cliënt zinvolle dagbesteding te bieden, waarin er aan doelen kan worden gewerkt 
(bijvoorbeeld op sociaal gebied of met betrekking tot zelfredzaamheid). Er zijn zorgboerderijen die ook de mogelijk-
heid tot logeren bieden. 
 

Overig 
In de rubriek overig vindt u organisaties die van belang kunnen zijn, maar niet geschaard kunnen worden onder een 
van de bovenstaande rubrieken. 



 
 
 
 
 

Rubriek  
 

Financiële dienstverlening 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rubriek Financiële dienstverlening 

 

 

Contactgegevens 
SVF Bergambacht 
Postbus 61, 2860 AB Bergambacht 
Benedenberg 86, 2861 LH Bergambacht 
Telefoon: 0182-351557  
E-mail: bergambacht@svf.nl 
Website: www.svf.nl 
Contactpersoon: J.A. van Voorden 

Doel  
Ondersteuning van diaconieën op het gebied van Schuld-
hulpverlening en Budgetbeheer. 
SVF Bergambacht ondersteunt diaconieën op het gebied 
van budgetbeheer en schuldhulpverlening. Daarnaast kan 
voorlichting gegeven worden over het omgaan met der-
gelijke verzoeken. 
 
Doelgroep  
Doelgroep is leden van de plaatselijke gemeente. 
 
Identiteit  
Niet van toepassing 
 
Hulpaanbod  
Budgetadvies  
Inkomens/budgetbeheer 
Minnelijke schuldhulpverlening 
 
 
 

Financiering 
Niet van toepassing 
 
Intakeprocedure  
Na telefonisch contact met de diaconie wordt de betrokkene een 
aanvraagformulier toegezonden. Na het terugzenden wordt een 
intakegesprek gehouden op locatie. Hier wordt de procedure be-
sproken en de gewenste diensten aangeboden. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.  
 
Samenwerkingsverband 
SVF werkt samen met diverse organisaties voor maatschappelijk 
werk.  
 
Professionele kwalificaties  
SVF is lid van de brancheorganisatie NVVK. 
 
 
 



 
Rubriek financiële en persoonlijke dienstverlening 

 

 

Contactgegevens 
Travanet 
Postadres: Postbus 67, 4040 DB Kesteren 
Bezoekadres: In ’t Land 2c, 4043 JM Opheusden 
Tel: 0881977000 
E-mail: info@travanet.nl 
Website: www.travanet.nl 
Contactpersoon: D. Roelofsen 

Doel 
Travanet helpt mensen die (tijdelijk) problemen hebben 
met het bijhouden van hun administratie en van hun 
persoonlijke financiën. Ook helpt Travanet mensen bij 
hun (medische) persoonlijke zaken. 
Tevens zorgt Travanet ervoor dat alle inkomsten en uit-
gaven in balans worden gebracht en blijven en uw (medi-
sche) persoonlijke belangen gewaarborgd zijn en blijven. 
  
Doelgroep 
Mensen die door een (tijdelijke) beperking niet in staat 
zijn hun vermogensrechtelijke en niet-
vermogensrechtelijke belangen zelf naar behoren waar 
te nemen. 
 
Identiteit 
Travanet werkt vanuit een christelijke identiteit. De fi-
nanciële hulpvraag van cliënt(en) en kerkenraad/ diaco-
nie wordt door Travanet overeenkomstig deze identiteit 
uitgevoerd. 
 
Hulpaanbod 
Beschermingsbewind: beheren van inkomsten en uitga-
ven, na rechterlijke uitspraak, benoeming door 
de rechter. 
Curatele: beheren van zowel financiële- als persoonlijke 
zaken, na rechtelijke uitspraak, benoeming door de rech-
ter. 
Mentorschap: beheren van uitsluitend persoonlijke za-
ken, na rechterlijke uitspraak, benoeming door de rech-
ter. 
 
Telefonische bereikbaarheid 
Cliëntenspreekuur: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 
11.00 uur.  
Tel: 088-1977000 
Voor hulpverleners en overige instanties: 
Op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
16.30 uur.  
Tel: 088-1977007 (niet voor cliënten) 

Financiering 
De kosten van Travanet kunnen worden vergoed door de burger-
lijke gemeente waar rechthebbende woonachtig is. Deze aan-
vraag wordt door Travanet voor rechthebbende gedaan d.m.v. 
bijzondere bijstand aan te vragen. 
 
Door berekening van eigen draagkracht van rechthebbende wor-
den de kosten volledig, gedeeltelijk of niet vergoed. Dit is afhan-
kelijk van de financiële draagkracht van rechthebbende. 
 
Intakeprocedure 
Informatieaanvragen/aanmeldingen kunnen telefonisch of per 
mail gedaan worden bij Travanet. 
Na aanmelding zal er op locatie of indien gewenst bij Travanet op 
kantoor een intakegesprek plaats vinden. 
Waarna het traject, aansluitend op de hulpvraag zal worden op-
gestart. 
 
Werkt samen met 
-Alle rechtbanken in heel Nederland. 
-Schuldhulpverlening organisaties in alle gemeenten in  Neder-
land, voor het minnelijk traject ofwel de MSNP Minnelijke Schuld-
sanering Natuurlijke Personen. 
-Bewindvoerders- advocatenkantoren door heel Nederland, voor 
het gerechtelijk traject ofwel de WSNP Wet Schuldsanering Na-
tuurlijke Personen. 
-Diverse organisaties/instanties/instellingen die direct of indirect 
betrokken zijn bij de belangen van rechthebbende. 
 
Professionele kwaliteit 

 
Travanet 

is lid van de BPBI 
Branchevereniging voor 

Professionele 
Bewindvoerders en 

Inkomensbeheerders 
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Rubriek Gehandicaptenzorg 

 
 

Contactgegevens 
De Schutse 
Stationsstraat 28 
4041 CJ Kesteren 
Telefoon: 0488-483322 
E-mail: info@deschutse.nu 
Website: www.deschutse.nu 
Contactpersoon: Marieke van Vlastuin 

Doel  
De Schutse is een klein, landelijk opererende identiteitsge-
bonden gehandicaptenzorgorganisatie. De Schutse biedt 
woonzorg en dagbesteding aan zorgvragers die zorg willen 
ontvangen in een omgeving waarin Gods Woord en de 
daarop gegronde drie belijdenisgeschriften centraal staan. 
De Schutse hecht grote waarde aan de eenheid tussen ge-
zin, kerk en instelling. 
 
Doelgroep  
De zorgvragen voor De Schutse lopen uiteen van zeer inten-
sieve verzorging en begeleiding tot ondersteuning en bege-
leiding van heel zelfstandig functionerende verstandelijk 
gehandicapten. De Schutse biedt tevens ambulante bege-
leiding en dagbehandeling voor jonge kinderen. 
De doelgroep strekt zich qua leeftijd uit van jonge kinderen 
tot ouderen. 
 
Identiteit  
De Schutse gaat uit van de Gereformeerde Gemeente in 
Nederland. 
 
Hulpaanbod  
De Schutse biedt de volgende vormen van hulp aan mensen 
met een lichamelijke of verstandelijke beperking: 
• begeleiding groep 
• begeleiding individueel 
• behandeling groep 
• behandeling individueel 
• verzorging 
• logeren 
• wonen 
 
 

 

Financiering  
Wlz (ZIN+PGB), Wmo en Jeugdwet 
 
Intakeprocedure  
Een nieuwe cliënt kan zich aanmelden bij De Schutse. Eerst komt 
de cliënt op een wachtlijst, waarna, afhankelijk van ruimte, plaat-
sing volgt. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. 
 
Samenwerkingsverband 
Adullam en Huize Winterdijk 
 
Professionele kwalificaties  
• Arts Verstandelijk gehandicapten 
• orthopedagogen 
• fysiotherapeuten 
• ergotherapeuten 
• logopedisten 
• diëtisten 
• maatschappelijk werkenden 
• MBO-SAW 
• MBO-VZ 
• MBO-verpleegkundige 
• HBO-V 
• HBO 
• KNGF 
• NVLF 
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Maatschappelijk werk en opvang 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rubriek Maatschappelijk werk en opvang 

 
 

Contactgegevens 
Baaij Melis training & coaching 
Groene Haeg 10 
3853 EZ Ermelo 
Telefoon: 0621 479 212 
E-mail: info@baaijmelis.nl 
Website: www.baaijmelis.nl / www.moeder-dochter-dag.nl  
Contactpersoon: Jannette Baaij-Melis 

Doel  
Persoonlijke groei op het gebied van samenwerken, orde, 
opvoedingsvragen, loopbaanvragen, omgaan met stress, faal-
angst, sociale vaardigheden. 
 
Doelgroep  
Volwassenen  
Jongeren vanaf 10 jaar. 
 
Identiteit  
Reformatorische identiteit. De eigenaresse is belijdend lid van 
de gereformeerde gemeente. 
 
Hulpaanbod 
Coaching met en zonder paarden: 
• Individueel 
• Duo-coaching: ouder-kind, partners, collega’s 
• Groepscoaching: gezin, collega’s 
Moeder-dochter-dag 
 
Financiering  
Eigen middelen 
PGB 
Vanaf medio 2021 gedeeltelijke vergoeding vanuit aanvullen-
de pakket van de meeste zorgverzekeraars. 
 
 

Intakeprocedure  
We starten met een kennismakingsessie of intakegesprek. 
Tijdens deze sessie wordt de coachvraag besproken en kort 
kennis gemaakt met de paarden. Deze sessie duurt ca. 60 mi-
nuten. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. 
 
Samenwerkingsverband 
KOC Diensten 
 
Professionele kwalificaties  
Nobco: Nederlandse orde van Beroepscoaches 
Kreac: Kwaliteitsregister voor de equine assisted coach 
CAT: Collectief Alternatieve Therapeuten 
 
Bijzonderheden/specialisaties  
Coaching met paarden biedt de cliënt ervaringen aan waardoor 
bewustwording ontstaat. Vanuit deze bewustwording ontstaat 
er ruimte voor andere keuzes in werk- of privésituaties. 
 



 
Rubriek Maatschappelijk werk en opvang 

 
 

 

Contactgegevens 
Mutare 
Postadres: Jasmijnstraat 7, 4043 LX Opheusden 
Bezoekadres:  Nieuweweg-Noord 251, Veenendaal /  
   Het Katsland 4, Ochten 
Telefoon: 06-36135793 
E-mail: franny@mutare.nu 
Website: mutare-maatschappelijkwerk.nl 
Contactpersoon: Franny ten Hove-Roubos  

Doel  
Inzicht geven in problemen, problemen leren hanteren of 
verminderen door veranderen van gedrag en beleving. Wij 
werken naar Bijbelse maatstaf vanuit een contextuele bena-
dering en zo nodig in samenwerking met anderen, zoals huis-
arts of pastoraat. 
 
Doelgroep  
Kinderen, jeugdigen en volwassenen. Problematiek op het 
terrein van huwelijk, verdere relaties, ouder-kind relatie, 
rouw, identiteitsproblemen, zelfvertrouwen, perfectionisme, 
burn-out, werkgerelateerde problemen, verwerkingsproble-
men, handicapgerelateerde problemen, opvoeding en onder-
steuning op scholen. 
 
Identiteit  
Reformatorisch. 
 
Hulpaanbod 
Algemeen Maatschappelijk Werk. Schoolmaatschappelijk 
werk. Cursus: Wie ben ik? 
Mutare biedt hulp met betrekking tot: 
• abortus • opvoeding 
• ADHD • overspannen 
• angstproblemen • pesten 
• arbeidsproblemen • relatieproblemen 
• autisme (ASS) • rouw 
• begeleiding groep • seksuele problemen 
• behandeling groep • sociale vaardigheden 
• behandeling individueel • zelfvertrouwen 
• burn-out • cursus ‘Wie ben ik?’ 
• depressie 
• echtscheiding 
• eenzaamheid 
• faalangst 
• familierelaties 
• financiën 
• homofilie 
• huiselijk geweld 
• huwelijksproblemen 
• identiteit 
• incest 
• leerproblemen 
• lichamelijke beperking 
• misbruik 
• ongewenst zwanger 
 
 

Financiering  
Vanuit aanvullend pakket van Prolife of op indicatie vanuit de 
gemeente Neder-Betuwe. Verder eigen financiering. 
 
Intakeprocedure  
Bellen met praktijkhouder Franny ten Hove-Roubos via tele-
foonnummer: 06-36135793. 
Mailen naar franny@mutare.nu 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. 
 
Samenwerkingsverband 
Fides, Unieck, KOC Diensten, Agathos en Eleos. 
 
Professionele kwalificaties  
HBO-MWD 
Lid van NVMW en Nvvch 
HBO-Post SMW, CH en EFT 
 
Bijzonderheden/specialisaties  
Huwelijk, opvoeding, handicapgerelateerde problemen. 
 



 
Rubriek Maatschappelijk werk en opvang 

 

 

Contactgegevens 
Diaconaal Gastenhuis de Oase 
Hazersweg 81 
3253 XE Ouddorp ZH 
Telefoon: 085-4898886  
E-mail: info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl, bestuurssecreta-
ris@diaconaalgastenhuisdeoase.nl (contact bestuur) 
Website: www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl 
Contactpersoon: Aart van Wolfswinkel, coördina-
tor@diaconaalgastenhuisdeoase.nl 
 

Doel  
De Oase is een diaconaal gastenhuis met een reformatorische 
identiteit; een huis waar max. 12 gasten die toe zijn aan een 
lichamelijke of psychische herstelperiode, tot rust kunnen ko-
men. Tijdens het verblijf kan de gast gebruikmaken van pastora-
le en psychosociale begeleiding. 
 
Doelgroep  
De Oase is voor gasten die een plek nodig hebben om op adem 
te komen en tot rust te komen. Mensen die crisis in hun leven 
doormaken of op kruispunt staan. Vaak kampen gasten met 
een verstoorde balans tussen draagkracht en draaglast, psycho-
sociale problematiek, zingevingvragen of geloofsworsteling.  
 
Afbakening: 
- geen ernstige psychiatrische problematiek, verslaving, 

suïcidaliteit 
- in principe geen (L)VG (licht verstandelijke handicap) 
- geen onderdak voor thuislozen 
- gedragsproblemen, nachtelijke onrust is contra-indicatie 
 
Hulpaanbod 
Wij bieden: 
- een plek om op adem te komen, tot rust te komen, te be-

zinnen op de toekomst 
- een diaconaal gastenhuis, geen therapeutisch centrum 
- rust, structuur, ontspanning en bezinning 
- begeleiding door gastbegeleider 
- pastorale begeleiding door pastoraal werker reformatori-

sche identiteit 
- een gerieflijk verblijf voor de duur van 2 tot 6 weken 
- een gestructureerd weekschema met groepsactiviteiten, 

individuele gesprekken en genoeg tijd om zelf in te delen. 
- Bijbelbesprekingen en themaochtenden over praktische 

thema’s vanuit pastoraal en psychosociaal perspectief 
- dagstructuur: aanwezigheid bij maaltijden, avondsluiting 

en groepsactiviteiten 
- start en vertrek op maandag 
- 7x24 uur beschikbaarheid support, deels professioneel, 

deels vrijwilligers 
- afstemming met thuispastoraat en hulpverlening van gast 
- ontvangst bezoek op vaste tijden 
 
 

 

Identiteit  
De stichting heeft als grondslag de Bijbel als onfeilbaar Woord 
van God (zoals deze uit de oorspronkelijke talen getrouw is 
overzet in de Statenvertaling) en de Drie Formulieren van 
Enigheid, vastgesteld op de synode van Dordrecht in de jaren 
zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien. 
De bestuursleden van de stichting zijn afkomstig uit de Her-
steld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten in Neder-
land, Gereformeerde Gemeenten en de Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland. Deze vier kerkgenootschappen 
steunen deze stichting. 
 
Financiering  
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: 
- bijdragen van de participerende kerkgenootschappen en 

van hen die met het doel van de stichting sympathiseren 
- bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is 
- subsidies 
- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen 
- opbrengsten van activiteiten van de stichting 
- alle andere baten 
Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard 
onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
 
Intakeprocedure  
De intake verloopt via een eerste telefonisch contact, het 
insturen van een ingevuld vragenformulier en ten slotte een 
intakegesprek, waarin de hulpvraag voor en doelstelling van 
een verblijf in de Oase doorgenomen wordt en waarin ook de 
identiteit en de huisregels worden besproken. 
Met de gasten worden naast het intakegesprek begeleidings-
gesprekken gevoerd en bij vertrek een nazorg of ontslagge-
sprek, waarin het verblijf wordt geëvalueerd en eventuele 
nazorg wordt besproken. 
 
 
 



 
Rubriek Maatschappelijk werk en opvang 

 
 

 

Contactgegevens 
Passio 
Kerkewijk 56-1 
3901 EJ Veenendaal 
Telefoon: 06-40708578 
E-mail: jwrottier@praktijk-passio.nl 
Website: www.praktijk-passio.nl 
Contactpersoon: Dhr. J.W. Rottier  

Doel  
Passio biedt psychosociale hulpverlening en gezinsbegeleiding.  
Bij een keuze voor deskundige hulpverlening denken wij dat het 
voor hulpvragers belangrijk is dat zij kiezen voor een hulpverlener 
die bij hen past. De wijze waarop Passio hulpverlening wil bieden 
is door:  
• Een persoonlijk benadering. 
• Samen naar de kern van het probleem te gaan.  
• Vanuit de kern een wezenlijke verandering tot stand te brengen.  
• Te komen tot een merkbaar resultaat.  
Wij vinden het van belang dat een hulpvrager deze werkwijze 
onderschrijft.  
 
Hulpaanbod  
Passio biedt psychosociale hulp met betrekking tot: 
• abortus  • identiteit  

• ADHD • lichamelijke gezondheid 

• angstproblemen  • misbruik 

• arbeidsproblemen • ongewenst zwanger 

• autisme (ASS) • opvoeding 

• begeleiding individueel • overspannen 

• burn-out • pesten 

• depressie  • pornoverslaving 

• dwangproblemen • psychische problemen 

• echtscheiding • relatieproblemen 

• eenzaamheid • rouw 

• faalangst  • seksuele problemen 

• familierelaties  • sociale vaardigheden 

• financiën  • trauma 

• hoogbegaafdheid • verslaving bij verwanten 

• hooggevoeligheid • zelfvertrouwen 

• huwelijksproblemen 

 
Passio biedt individuele begeleiding (WMO) aan volwassenen 
vanaf 18 jaar bij bijvoorbeeld: 
• Organiseren van dagelijkse activiteiten 
• Hulp bij plannen en structureren 
• Vergroten sociale vaardigheden 
• Vinden en houden van een zinvolle dagbesteding 
• Voeren van administratie 
• Functioneren op de werkvloer 
 
Passio biedt ambulante begeleiding jongeren onder de 18 jaar bij 
bijvoorbeeld: 
• Je grenzen leren kennen 
• Vinden van dagbesteding 
• Omgaan met anderen 
• Leren van nieuwe vaardigheden 
• Zelfstandig wonen 
• Financiën 
• Goed dagritme 

Doelgroep  
Passio biedt hulp aan jongeren, volwassenen en gezin-
nen.  
 
Identiteit  
Passio biedt christelijke hulpverlening. De norm en 
grondslag van ons handelen is gebaseerd op Gods Woord 
en de Drie Formulieren van Enigheid. 
 
Financiering  
Passio is aangesloten bij meerdere beroepsverenigingen, 
waardoor financiering vanuit de zorgverzekering mogelijk 
is, afhankelijk van de verzekering van de hulpvrager. Er 
zijn ook mogelijkheden om de hulpverlening van Passio 
te financieren vanuit de WMO (ZIN of PGB) of Jeugdwet. 
Met meerdere gemeenten zijn hiervoor contracten afge-
sloten. 
 
Intakeprocedure  
Cliënten kunnen zich aanmelden via het telefoonnummer  
06 – 40708578 of zich aanmelden via het contactformu-
lier op de website. Na aanmeldingen wordt, uiterlijk bin-
nen twee dagen, contact opgenomen voor een intakege-
sprek. Dit gesprek vindt op korte termijn plaats na aan-
melding, omdat we binnen Passio van mening zijn dat 
een hulpvrager niet met wachtlijsten geconfronteerd 
moet worden. Tijdens het gesprek wordt bekeken of we 
werkelijk een aanbod kunnen doen voor de hulpvraag. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Passio is bereikbaar tijdens kantooruren van maandag 
t/m vrijdag voor aanmelding. Voor crisisvragen is Passio 
ook bereikbaar buiten de kantooruren via het eerder 
genoemde telefoonnummer. 
 
Professionele kwalificaties  
• Maatschappelijk werk 
• Counselor 
• NVVCH 
• NFG 
• RNBG 
 
 
 
 
 
 



 
Rubriek Maatschappelijk werk en opvang 

 
 

Contactgegevens hoofdkantoor 
Stichting Schuilplaats  
Bezoekadres: Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal 
Postadres: Postbus 7, 3900 AA Veenendaal  
Telefoon: 0318-526123  
Advies- en informatienummer: 0318-547870 
E-mail: info@stichtingschuilplaats.nl  
Website: www.stichtingschuilplaats.nl  
Contactpersoon: dhr. H.J.C. Rebel 

Doel 
Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastge-
lopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw 
perspectief te zien. Stichting Schuilplaats verleent 
hulp vanuit de overtuiging dat de Bijbel, als onfeilbaar 
Woord van God, een richtsnoer is voor het hele leven. 
Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde biedt 
Stichting Schuilplaats op een professionele wijze hulp 
aan mensen met psychosociale problemen. Daarnaast 
heeft zij een consultatiefunctie voor predikanten, 
ouderlingen en diakenen. Stichting Schuilplaats streeft 
naar samenwerking met andere christelijke hulpver-
leningsorganisaties.  
 

Doelgroep 
Stichting Schuilplaats biedt christelijke hulpverlening 
met perspectief aan jongeren (12+) en volwassenen 
met psychosociale problemen.  
 

Identiteit 
Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke 
hulpverleningsorganisatie. Als grondslag heeft zij de 
Bijbel, de Heilige Schrift, die erkent zij als het onfeilba-
re woord van God. Ook aanvaardt zij de Drie Formu-
lieren van Enigheid. 
 

Hulpaanbod 
Stichting Schuilplaats biedt o.a. hulp bij: 
• Relatieproblemen    

• Psychosociale problemen  

• Opvoedingsproblemen 

• Problemen bij identiteit en zelfvertrouwen 

• Seks- en pornoverslaving  

• Depressieve klachten  

• Beperkte vorm van hulp bij materiële problemen 

• Verwerkingsproblemen 

• Sociaal netwerk ondersteuning 

• Bemiddeling 

• Huiselijk geweld 

• Preventie 
 

Telefonische bereikbaarheid 
Stichting Schuilplaats én de locaties van het Diaconaal 
Maatschappelijk Werk (DMW) houden gezamenlijk 
spreekuur op iedere werkdag tussen 8.30 - 10.00 uur 
op het algemeen advies- en informatienummer  
0318-547870 
 

Professionele kwalificaties 
Stichting Schuilplaats draagt het kwaliteitscertificaat 
ISO9001/2015 en het Keurmerk Christelijk Zorg. 

Financiering 
Stichting Schuilplaats heeft een landelijke aanbod voor Noord-
Nederland, Midden-Nederland en Zuidwest-Nederland. Voor deze 
regio’s zijn we genoodzaakt om een eigen financiële bijdrage te vra-
gen van € 45,00 voor een individueel begeleidingsgesprek en  
€ 55,00 voor een relatie/systeem begeleidingsgesprek. Voor de overi-
ge kosten zijn we in grote mate afhankelijk van particuliere giften, 
kerkelijke collectes en donateurs. 
De eigen bijdrage voor de DMW locaties van Stichting Schuilplaats 
verschilt per locatie. Voor de actuele stand van zaken omtrent een 
financiële eigen bijdrage van de DMW locaties verwijzen we u naar de 
desbetreffende hulpverleningslocatie op onze website onder ‘loca-
ties’. 
De werkelijke kosten van de hulpverlening liggen aanzienlijk hoger 
dan de eigen bijdragen. We stellen het zeer op prijs als mensen in de 
gelegenheid zijn om naast de eigen bijdrage een gift over te maken. 
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat mensen niet in staat zijn 
om de eigen bijdrage te betalen. Als dat zo is, hebben we graag met 
hen contact om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch 
voor hen van betekenis kunnen zijn. 
 
Procedure 
Om te beoordelen wat wij voor mensen kunnen betekenen, wordt er 
eerst met de hulpvrager een oriënterend gesprek gehouden. Mensen 
kunnen zich aanmelden voor een gesprek op verschillende manieren: 
1. Telefonisch aanmelden tijdens het telefonisch spreekuur tussen 

8.30-10.00 uur via het algemeen advies- en informatienummer: 
0318-547870. 

2. Digitaal aanmelden via een formulier op de website of online via 
de chatfunctie. 

3. Schriftelijk aanmelden door een email te sturen naar in-
fo@stichtingschuilplaats.nl  

 
Samenwerkingsverband 
Stichting Schuilplaats werkt waar mogelijk samen met andere hulp-
verleningsorganisaties, zoals Eleos, De Vluchtheuvel, Samenwerking 
Christelijke Jeugdhulp en Elan-Barneveld. 
 
Bijzonderheden/specialisaties 
In het kader van preventie geeft Stichting Schuilplaats ieder kwartaal 
een Schuilplaats Perspectief uit met een beschrijving van een casus 
en diverse hulpverleningsadviezen. U kunt vrijblijvend donateur wor-
den van de Stichting en ontvangt daarvoor ieder kwartaal het Schuil-
plaats Perspectief met belangrijke tips en adviezen.  
 
Stichting Schuilplaats heeft op diverse plaatsen en in aantal regio’s 
een DMW locatie in samenwerking met plaatselijke diaconieën en/of 
burgerlijke gemeenten. Op de website vindt u de actuele stand van 
zaken over de DMW locaties. 



 
Rubriek Maatschappelijk werk en opvang 

 

 

Contactgegevens 
Welcura 
Heetkamp 50 
8075 CL Elspeet 
Telefoon: 06 23084663 (G.M. Dekkers) / 06 23089023 (G.C. 
Boot) 
E-mail: info@welcura.nl 
Website: www.welcura.nl 
Contactpersoon: G.M. Dekkers-Verkuil / G.C. Boot-van Laar 

Doel  
Welcura biedt unieke coaching bij autisme op reformatorische 
basis.  
 
Doelgroep  
Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.  
 
Identiteit  
Welcura heeft haar grondslag in de Bijbel (Statenvertaling) en 
de drie Formulieren van Enigheid. Deze grondslag dient als 
kader en toetssteen voor al haar doen en laten.  
 
Hulpaanbod 
• Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar biedt Welcura 

logeer- en woonopvang op De Welkamp.  
• Voor volwassenen biedt Welcura woonbegeleiding op 

Esveld.  
• Welcura biedt ambulante begeleiding voor alle leeftijden.  
 
 

Financiering  
De financieringsbasis voor de dienstverlening van Welcura is 
een PGB op grond van de Jeugdwet, WLZ of WMO. De gemeen-
ten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet 
en WMO. De zorgverzekeraar voor de WLZ. De tarieven van 
Welcura zijn vastgelegd in een jaarlijkse tarievenlijst.  
 
Intakeprocedure  
De aanmelding vindt plaats met behulp van een digitaal aan-
meldformulier op de website. Plaatsing vindt plaats op volgor-
de van binnenkomst. Als er sprake is van een wachtlijst, vindt 
plaatsing op de wachtlijst plaats. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Rubriek  
 

Netwerkondersteuning / Belangenbehartiging 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rubriek Netwerkondersteuning / Belangenbehartiging 

 

 
 

Contactgegevens 
Vereniging Een Handreiking 
p/a Burg. van Heugtenlaan 33 
2911 HA Nieuwerkerk aan den IJssel 
Telefoon: 06-33696146 
E-mail: info@eenhandreiking.nl 
Website: www.eenhandreiking.nl 
 
 

Doel  
Familieleden van psychisch zieken hebben naast de zorg voor het 
zieke familielid, vaak te kampen met allerlei vragen en problemen. 
De vereniging wil hen een helpende hand bieden door het geven 
van ondersteuning en informatie en door het behartigen van hun 
belangen. 
 
Doelgroep  
Familieleden die met de zorg van de psychiatrische patiënt te 
maken hebben. Ook andere personen of (kerkelijke) instanties die 
met deze problematiek te maken hebben, kunnen met hun vragen 
bij de vereniging terecht. Degenen die de grondslag en de doelstel-
ling onderschrijven kunnen lid worden van de vereniging. 
 
Identiteit  
De vereniging wil zich bij haar werk laten leiden door de Bijbel en 
de Drie Formulieren van Enigheid. 
 
Hulpaanbod  
De vereniging richt zich niet op het geven van professionele hulp. 
Wil er zijn voor familieleden van personen die te maken hebben 
met psychische ziekten als bijv.: 
• angstproblemen 
• autisme (ASS) 
• burn-out 
• depressie 
• dwangproblemen 
• eetproblemen 
• faalangst 
• psychiatrie 
• psychische klachten 

-  

Financiering  
Een lid betaalt € 18,00 per jaar aan contributie. De vereni-
ging ontvangt de financiële middelen door middel van 
contributies en giften.  
 
Intakeprocedure  
Aanmelding kan via e-mail of door het invullen van een 
bon. Ieder kan lid worden, mits hij/zij de grondslag en de 
doelstelling onderschrijft. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
In principe dagelijks te bereiken, bij geen gehoor kan er 
een boodschap worden ingesproken en wordt deze per-
soon teruggebeld. 
 
Samenwerkingsverband 
Vereniging Een Handreiking voert overleg met bijvoor-
beeld Helpende Handen. 
 
Overige opmerkingen 
Op vier plaatsen in ons land worden regelmatig bijeen-
komsten georganiseerd en eenmaal per jaar is er een lan-
delijke ontmoetingsdag. 
 
Wanneer u een avond door ons wilt laten verzorgen over 
“Omgaan met een psychisch ziek familielid, zorgen voor 
jezelf” dan kunt u daarvoor contact opnemen. 
In de lezing gaan we in op de vraag hoe u met een psy-
chisch ziek familielid om kunt gaan en hoe u ook voor uzelf 
blijft zorgen.  
 
 
 
 



 
Rubriek Netwerkondersteuning / Belangenbehartiging  

 

Contactgegevens 
Helpende Handen 
Houttuinlaan 7 
3440 AK Woerden 
Telefoon: 0348-489970 
E-mail: info@helpendehanden.nl 
Website: www.helpendehanden.nl 
Contactpersoon: Siegbert Beukens 
 

Doel 
Helpende Handen stelt zich ten doel om op basis van de 
grondslag hulp en diensten te verlenen aan mensen met 
een beperking, hun ouders of wettelijk vertegenwoordi-
gers. Dit doet zij om hun geestelijke en materiële wel-
stand te helpen bevorderen. Helpende Handen weet zich 
gebonden aan en gedreven door Bijbelse normen en 
waarden. 
Meer informatie over de uitgangspunten in de vorm van 
een theologische notitie, een verwoording van het mens-
beeld en een onderbouwing van het zorgdragen voor 
mensen met een beperking, is verwoord in het Identiteits-
statuut. 
 
Doelgroep 
(Ouders en verwanten van) mensen met een levenslange 
of langdurige beperking. 
 
Identiteit 
Helpende Handen gaat uit van de Gereformeerde Ge-
meenten, maar is werkzaam voor alle reformatorische 
mensen met een beperking. 
 
Financiering 
Helpende Handen is een vereniging waar mensen lid van 
kunnen worden. Voor de persoonlijke dienstverlening 
wordt in sommige gevallen een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. 
 
Intakeprocedure 
Hulpvragen kunnen telefonisch of per e-mail gesteld wor-
den. 
 
Telefonische bereikbaarheid 
Maandag: 9.30-12.30 en 13.00-16.30 uur. 
Dinsdag – donderdag: 8.30-12.30 en 13.00-16.30 uur. 
Vrijdag: 8.30-12.30 uur. 
 
Samenwerkingsverband 
Voor de belangenbehartiging participeert Helpende Han-
den in de koepelorganisatie Ieder(in). Daarnaast wordt op 
projectbasis samengewerkt met o.a. Eleos, SGJ, Driestar 
educatief, RMU, Ds. G.H. Kerstencentrum, DMZ, De 
Vluchtheuvel. 

Hulpaanbod 
Persoonlijke dienstverlening richt zich op het ondersteunen van 
mensen met een beperking en hun familieleden met individuele 
hulpvragen.  
• de consulenten beantwoorden vragen van individuele cliënten 

die betrekking hebben op zorg en zorgrealisatie. Informatie en 
advies wordt zoveel mogelijk verstrekt via de telefoon, e-mail 
of huisbezoeken. 

• in het traject van aanvragen van een indicatie tot het realise-
ren van zorg helpen de consulenten cliënten hun hulpvraag zo 
volledig en concreet mogelijk te formuleren. 

• aan de cliënt wordt voorlichting gegeven over de uiteenlo-
pende mogelijkheden in de zorg. Als uitgangspunt geldt dat de 
cliënt zelf uit deze mogelijkheden een keuze maakt. 

• de consulenten van Helpende Handen geven, in de vorm van 
(zorg)projecten, advies en ondersteuning aan groepen cliënten 
die samen een nieuwe zorgvorm willen realiseren. 

 
Met het organiseren van lotgenotencontact brengt Helpende 
Handen mensen die met dezelfde problematiek in aanraking ko-
men bij elkaar. Dit geeft hen de mogelijkheid met elkaar in ge-
sprek te gaan of gezamenlijk activiteiten te ondernemen. 
• Helpende Handen organiseert in contactgroepen beper-

kingspecifiek lotgenotencontact. Regionale afdelingen orga-
niseren aangepaste kerkdiensten, catechisaties en clubbij-
eenkomsten voor mensen met een beperking. 

 
Als belangenorganisatie behartigt Helpende Handen de belangen 
van mensen met een beperking. 
• Mensen met een beperking hebben een plaats in de samen-

leving. In de zorg voor mensen met een beperking is vol-
waardig burgerschap het leidende motief. De aanwezige mo-
gelijkheden dienen zo benut te worden, dat mensen met een 
beperking volwaardig deel kunnen nemen aan de samenle-
ving. Dit geldt voor alle terreinen van het leven. Als volwaar-
dig burger hebben zij rechten en plichten. Vanuit die positie 
hebben mensen met een beperking (en hun wettelijke verte-
genwoordigers) keuzevrijheid en invloed. 

 
 



 
Rubriek Netwerkondersteuning / Belangenbehartiging 

 
 

Contactgegevens 
Reformatorische Oudervereniging 
Kastanjelaan 12 
2982 CM Ridderkerk 
Telefoon: 0180-442620 
E-mail: info@rovereniging.nl; galassche@rovereniging.nl 
Website: www.rovereniging.nl 
Contactpersoon: G.A. Lassche-van Grol 
 

Doel  
Doelen van de Reformatorische Oudervereniging zijn: 

• Belangenbehartiging bij de overheid en bij andere 
belangorganisaties 

• Dienstverlening voor ouders die met vragen zitten 
omtrent hun kind 

• Dienstverlening voor de oudergeleding van de Me-
dezeggenschapsraad 

• Organiseren van voorlichting voor ouders 

• Platform waarin ouders met specifieke zorgvragen of 
andere ondersteuningsvragen worden doorverwe-
zen naar organisaties met die specifieke kennis in 
huis. 

 
Doelgroep  
Reformatorische ouders. 
 
Identiteit  
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als 
onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt 
gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, alsmede de Drie Formulieren van Enig-
heid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Syno-
de, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. 
 
Lidmaatschap 
Lid worden kan door aanmelding op de website. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Telefonisch te bereiken op werkdagen van 8.30-17.00 uur. 
 

  

Contributie 
Een lid betaalt € 15,00 per jaar aan contributie. De vereniging 
ontvangt de financiële middelen door middel van contributies en 
giften.  
 
Taken 
De ROV behartigt de belangen van reformatorische ouders bij de 
overheid en bij andere organisaties. In toenemende mate hecht 
de overheid belang aan de stem van ouders. Het is van groot 
belang voor het voortbestaan van het reformatorisch onderwijs 
dat ook de ouders een stem krijgen. Steeds meer politieke partij-
en vinden reformatorisch onderwijs eigenlijk onwenselijk.  
 
Daarnaast hebben ouders veel vragen over hun kind, over de zorg 
op scholen. Daarin kan de ouderorganisatie deze ouders van 
dienst zijn. Om zo de samenwerking tussen school en ouders te 
bevorderen. Daarbij laten wij ons leiden door het harmoniemo-
del, dat zoekt naar versterking van elkaar en niet naar verdeeld-
heid.  
 
Samenwerkingsverband 
De dragende organisaties van de Reformatorische Oudervereni-
ging zijn: 

• VGS 

• RMU 

• Driestar Educatief 

• VBSO 

• Helpende Handen 
 

mailto:info@rovereniging.nl


 
 
 
 
 

Rubriek  
 

Praktische zorgverlening 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rubriek Praktische zorgverlening 

 
 

 

Contactgegevens 
Stichting Ouderenzorg Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland 
Postadres:  Postbus 137 
 3770 AC Barneveld 
Telefoon: 0342-421696   
E-mail: info@kbogg.nl 
Contactpersoon: F. Mulder 
 

Doel  
Het bieden van een woning aan ouderen in een woonzorgcen-
trum. Hierbij zijn er plaatsen voor zelfstandig wonen en er is 
een zorgunit. 
 
Doelgroep  
De doelgroep zijn ouderen (65+), al of niet met een zorgvraag, 
die de identiteit onderschrijven van de Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland.  
 
Identiteit  
Stichting Ouderenzorg heeft als grondslag Gods Woord en de 
Drie Formulieren van Enigheid. Onderdeel van de huurover-
eenkomst is een reglement van orde, waarmee bewoners ak-
koord gaan. 
 
Hulpaanbod  
Er zijn tehuizen in: Barneveld, Dordrecht, Stavenisse en Urk. 
Ouderen kunnen daar zo mogelijk tot aan hun levenseinde 
blijven wonen c.q. verzorgd worden. Er wordt hulp geboden bij 
ouderdomsgerelateerde problemen. 
In de woonzorgcentra wordt logeeropvang, verpleging en ver-
zorging geboden. 

 

Financiering  
De zorgkosten kunnen o.a. vanuit de WLZ worden betaald. 
Daarnaast worden de kosten bij de cliënt in rekening ge-
bracht. Er zijn mogelijkheden voor huurtoeslag.  
 
Intakeprocedure  
Een aanmeldformulier kan worden opgevraagd. Voor de toe-
wijzing van een woning wordt er een intakegesprek gevoerd. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 – 
16.30 uur. 
 
Samenwerkingsverband 
Er wordt binnen de woonzorgcentra in Barneveld, Dordrecht 
en Urk samengewerkt met RST Zorgverleners. Deze instelling 
is verantwoordelijk voor de zorg. In Stavenisse is dit Schutse 
Zorg Tholen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rubriek Praktische zorgverlening 

 

 
 

Contactgegevens  
RST Zorgverleners 
Postadres:  Postbus 154 
 3770 AD Barneveld 
Hoofdkantoor: Burg. Kuntzelaan 27a, 3771 EP Barneveld 
Regiokantoor: Ridderpoort 7a, 2984 BG Ridderkerk 
Regiokantoor: Van de Spiegelstraat 2, 4461 LL Goes 
Telefoon: 0342-422324  
E-mail: info@rstzorg.nl 
Website: www.rstzorg.nl 
Contactpersoon: dhr. P. Boudewijn, voorzitter Raad van Bestuur  

Doel  
RST Zorgverleners biedt cliëntgerichte zorg gebaseerd op 
Bijbelse normen en waarden in de thuiszorg en kraamzorg. 
RST Zorgverleners wil binnen de thuiszorg bijdragen aan de 
zelfredzaamheid en het welzijn van haar cliënten, in welke 
levensfase zij ook verkeren. RST Zorgverleners beoogt dat 
iedere kraamvrouw aan het einde van de kraamtijd de 
verzorging van de pasgeboren baby zelfstandig voort kan 
zetten. 
 
Doelgroep  
RST Zorgverleners verleent binnen kernwerkgebieden zorg 
aan alle cliënten, behorend tot de reformatorische gezind-
te, ongeacht de leeftijd. RST Zorgverleners verleent zorg 
aan cliënten die verpleging/verzorging, huishoudelijke hulp 
of kraamzorg nodig hebben. 
 
Identiteit  
RST Zorgverleners laat zich bij de zorgverlening leiden door 
het onveranderlijke Woord van God. De belijdenis van de 
Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale 
Synode, gehouden in Dordrecht van 1618 tot 1619, is in de 
statuten van de stichting opgenomen. Binnen RST Zorgver-
leners werken uitsluitend mensen die zelf een reformatori-
sche achtergrond hebben en daarnaar wensen te leven.  
 
Intakeprocedure  
Met een zorgvraag voor Verpleging of Verzorging kan con-
tact opgenomen worden met RST Zorgverleners. Een wijk-
verpleegkundige van RST Zorgverleners stelt de indicatie 
op. Voor Huishoudelijke Hulp kan de cliënt zich tot de ge-
meente wenden voor een indicatie en de voorkeur uitspre-
ken voor hulp van RST Zorgverleners. Voor kraamzorg kan 
de cliënt zich telefonisch of via de website aanmelden. 
Omstreeks de 32e week van de zwangerschap vindt de 
intake plaats, dit kan zowel bij u thuis als telefonisch 
plaatsvinden. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Het kantoor is tijdens werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur op telefoonnummer 0342 -422324.  
Buiten kantoortijden en in het weekend is RST Zorgverle-
ners voor vragen met betrekking tot thuiszorg en het mel-
den van bevallingen bereikbaar via het telefoonnummer: 
0342 -405454. 

Hulpaanbod  
RST Zorgverleners biedt zorg bij: 
Verpleging & Verzorging: Huishoudelijke hulp: 
• auditieve beperking • schoonhouden van de woning  
• ouderdom • ondersteunen van  
• palliatieve zorg  mantelzorgers 
• begeleiding groep • woonondersteuning  
• begeleiding individueel Kraamzorg: 
• dementie • partusassistentie  
• lichamelijke beperking • lactatiekundige  
• verstandelijke beperking  
• (complexe) wondverzorging  
• sondevoeding 
• medisch specialistische verzorging  
• ondersteuning van mantelzorgers 
 
Financiering  
Verpleging en Verzorging wordt vanaf 1 januari 2015 geleverd door 
zorgverzekeraars uit de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige 
van RST Zorgverleners kan hiervoor een (PGB) indicatie stellen. De zorg 
kan ook particulier gefinancierd worden. Huishoudelijke hulp kan wor-
den vergoed met een indicatie van de WMO, vanuit een PGB of met 
behulp van een particuliere overeenkomst. De vergoeding van de 
kraamzorg vindt plaats vanuit de basisverzekering. Bij deze vormen 
van bekostiging kan een eigen bijdrage verplicht zijn. Zonder indicatie 
of verzekering wordt de verleende zorg bij de cliënt in rekening ge-
bracht. 
 
Professionele kwalificaties  
• Lid van ActiZ (belangenvereniging gezondheidszorg) 
• Lid van BO Geboortezorg (belangenvereniging kraamzorg) 
• Lid van de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg 
• Lid van de Nederlandse vereniging van toezichthouders in de 

gezondheidszorg 
• Verpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd  
• Verzorgenden staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V  
• Kraamverzorgenden staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister 

Kraamzorg 
• Calibris erkenning voor opleiding van personeel 
• HKZ certificaat door Lloyd’s Register Nederland B.V. 
• Borstvoedingscertificaat van de WHO/UNICEF 
• Lactatiekundigen in dienst  
• Keurmerk Christelijke Zorg 
 
Bijzonderheden/specialisaties  
RST Zorgverleners verleent ook specialistische- palliatieve terminale 
zorg en nachtzorg en maakt gebruik van het Zorgpad Stervensfase. 
Verder geeft RST Zorgverleners hulp en ondersteuning aan mantelzor-
gers. RST Zorgverleners participeert landelijk actief binnen diverse 
integrale geboortezorgprojecten. De lactatiekundigen van RST Zorgver-
leners geven begeleiding bij het geven van borstvoeding. 



 
Rubriek Praktische zorgverlening  

 
 

Contactgegevens 
Salem 
Vlietlaan 2 
2986 AZ Ridderkerk 
Telefoon: 0180-452152  
Fax: 0180-452158 
E-mail: mail@salem.nl 
Website: www.salem.nl 
Contactpersoon: maatschappelijk werker 
 

Doel  
Salem biedt hoogwaardige verpleeghuiszorg op Bijbels 
gefundeerde wijze. Hierbij wordt het leven van elk mens 
gewaardeerd als schepsel en beelddrager van God. Bij 
het verlenen van zorg én bij het wonen in Salem staat 
het welzijn van de bewoner voorop. 
De verpleeghuiszorg bestaat uit tijdelijke of langdurige 
zorg en behandeling en combineert diverse aspecten: 
wonen, verzorging, begeleiding, behandeling, verpleging 
en welzijn. 
 
Doelgroep  
Salem biedt verpleeghuiszorg voor de volgende doel-
groepen: psychogeriatrische bewoners, somatische 
bewoners, bewoners met verstandelijke handicap, jon-
gere bewoners, revalidanten, palliatieve bewoners en 
somatische cliënten met psychiatrische (ne-
ven)problematiek. 
 
Identiteit  
De Bijbel en de belijdenisgeschriften zijn een gezamen-
lijk vertrekpunt en normgevend voor het samen wonen 
en werken in Salem. Van bewoners, medewerkers en 
vrijwilligers wordt gevraagd dat zij lid zijn van één van de 
kerken van de Gereformeerde Gezindte, te weten: Gere-
formeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente in 
Nederland, Oud Gereformeerde Gemeente in Neder-
land, Hersteld Hervormde Kerk, PKN (Gereformeerde 
Bond), Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland. 
 
Hulpaanbod  
Salem biedt de volgende vormen van hulp: 
• Psychogeriatrische zorg bij dementie 
• Somatische zorg bij chronische lichamelijke aandoe-

ningen, zoals bijvoorbeeld CVA, Parkinson, MS, ALS, 
ouderdomsziekten 

• Revalidatie 
• Palliatieve zorg in de laatste levensfase 
 
 
 

Financiering  
De financiering verloopt via een indicatie via de WLZ. 
 
Intakeprocedure  
Aanmelding verloopt via het zorgkantoor indien iemand beschikt 
over een geldige indicatie voor het verpleeghuis (ZZP 4 t/m 10 VV). 
Deze kan via het CIZ worden aangevraagd. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Centraal nummer: 0180-452152. 
Telefonisch spreekuur maatschappelijk werker: 
maandag t/m vrijdag van 8.45-9.45 uur (telefoonnummer idem). 
 
Professionele kwalificaties  
Beroepsvereniging: Actiz. 
Artsen, psychologen, (ergo-, fysio-, logo-) therapie, maatschappelijk 
werk, verpleegkundigen, verzorgenden. 
 
Bijzonderheden/specialisaties  
Palliatieve zorg (3 plaatsen). 
 
Overige opmerkingen 
Gouden keurmerk (PREZO) ontvangen (maart 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rubriek Praktische zorgverlening 

 

 

Contactgegevens 
Stichting Hulpverlening in Gezinnen (SHG) 
p/a Kerkelijk Bureau Ger. Gem. in Ned. 
Burg. Lodderstraat 41, 4043 KL Opheusden 
Postadres: Postbus 322, 3900 AH Veenendaal 
Telefoon: 06-40 95 37 61 
Email: zorgmanager@shgzorg.nl; secretariaat@shgzorg.nl; 
kraamzorg@shgzorg.nl 
Website: www.shgzorg.nl  
Contactpersoon: G. Geneugelijk 

Doel 
Het doel van de SHG is het bemiddelen van kraam- en 
thuiszorg bij gezinnen van de gereformeerde gezindte, 
welke trachten te leven overeenkomstig Gods Woord, 
door zorgverleners die dat van harte onderschrijven 
 
Doelgroep 
Gezinnen uit de gereformeerde gezindte die zorg (thuis-
zorg of kraamzorg) nodig hebben. 
 
Identiteit 
De SHG gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland. Het leven overeenkomstig Gods Woord bete-
kent onder andere dat in de gezinnen:  
• Aan tafel Gods Woord wordt gelezen, en wel uit de 

Statenvertaling; 
• Er geen televisie in huis aanwezig is; 
• De zondagsheiliging in acht wordt genomen. 
• Verantwoordelijk mediagebruik 
 
Hulpaanbod 
Thuiszorg en kraamzorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiering 
De kosten zijn voor rekening van de cliënt. De SHG heeft geen 
contract met zorgverzekeraars. 
 
Intakeprocedure 
Aanmelden kan telefonisch of via de website. Na aanmelding 
vindt een telefonisch intakegesprek plaats met de dienstdoende 
coördinator, waarna de inschrijving gedaan wordt.  
 
Telefonische bereikbaarheid 
Voor inlichtingen over het werken bij SHG kan contact opgeno-
men worden met mevr. A.T. Molenaar-Kok, tel. 078-6311777. 
Informatie over kraamzorg (aanmelden/inschrijven): tel. 0187-48 
91 73, bij geen gehoor 0342-49 21 55 (tijdens werkdagen van 
9.00-11.00 uur en van 13.00-15.00 uur en op vrijdag van 19.00-
21.00 uur). Voor bevallingen 24 uur per dag bereikbaar. 
Informatie over thuiszorg: tel. 0166-65 26 05 (tijdens werkdagen 
van 9.00-11.00 uur en op vrijdag van 19.00-21.00 uur). 
 
Samenwerkingsverband 
Soms wordt personeel uitgewisseld met RST Zorgverleners. 
 
Professionele kwalificaties 
Gediplomeerde kraamverzorgenden en thuiszorgverleners 
(zzp’ers). 
 
 



 
Rubriek Praktische zorgverlening 

 
 

 

Contactgegevens 
Huize Winterdijk 
Winterdijk 8 
2801 SJ Gouda 
Telefoon: 0182-680000 Fax: 0182-527179 
Email: receptie@huizewinterdijk.nl 
Website: www.huizewinterdijk.nl  
Contactpersoon:  
 

Doel 
Huisvesting, 24-uurs zorg, thuiszorg, dagbesteding 
 
Doelgroep 
Ouderen 
 
Identiteit 
Huize Winterdijk is een woonzorgcentrum voor ouderen 
en gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Neder-
land. Ouderen uit verschillende reformatorische kerkver-
banden voelen zich thuis in Huize Winterdijk en ook de 
medewerkers werken er graag in eigen sfeer. 
 
Hulpaanbod 
Huisvesting (zelfstandige woningen), dienstverlening 
(maaltijden, huishoudelijke hulp), verzorging en verple-
ging (zowel extramuraal als intramuraal) en welzijn voor 
ouderen. De hulp wordt geboden bij: 
• dementie 
• eenzaamheid 
• lichamelijke beperking 
• ouderdom 
De hulp die wordt geboden bestaat onder andere uit: 
• begeleiding groep 
• begeleiding individueel 
• logeeropvang 
• verpleging 
• verzorging 
 
 
 

Financiering 
Als er een zelfstandig appartement wordt gehuurd, dan worden 
de huur- en servicekosten aan de bewoner berekend.  
De zorg die in de appartementen geleverd wordt, wordt gefinan-
cierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), vanuit de Zorgverzeke-
ringswet (Zvw) of deze door mensen zelf gefinancierd. De zorg op 
de verpleegafdeling wordt vergoed vanuit de Wlz. 
Zorg vanuit de Wlz wordt vergoed door het Zorgkantoor. In dat 
geval betalen mensen wel een eigen bijdrage aan het CAK. Zorg 
vanuit de Zvw wordt vergoed door de Zorgverzekeraar.  
Voor begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp kan, als er 
geen sprake is van een Wlz-indicatie, een WMO-indicatie aange-
vraagd worden bij de gemeente. De gemeente vergoed dan deze 
dienstverlening. In dat geval betalen mensen wel een eigen bij-
drage aan het CAK. Begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke 
hulp kan ook door mensen zelf gefinancierd worden. 
Maaltijden (buiten de indicatie) en aanvullende dienstverlening 
worden rechtstreeks aan de gebruikers in rekening gebracht.  
 
Intakeprocedure 
• Vraag de informatiebrochure of het aanmeldingsformulier 

aan via de receptie. 
• Voor de zelfstandige woningen bestaat een wachtlijst. Wo-

ningtoewijzing vindt, voor de woningen beneden de huurtoe-
slaggrens, plaats in samenwerking met de gemeente Gouda. 

• Aanmeldingen voor de dagverzorging of kleinschalige woon-
vormen vinden plaats via de receptie. 

 
Telefonische bereikbaarheid 
Bereikbaar op het bovenstaande telefoonnummer, bij voorkeur 
tijdens kantoortijden. 
 
Samenwerkingsverband 
Er wordt samengewerkt met diverse instanties, naar behoefte 
van de zorgvrager. Specifieke (para)medische expertise wordt per 
situatie georganiseerd. 
 
Professionele kwalificaties 
• Verzorgenden 
• Verpleegkundigen 
• SPW’ers  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huizewinterdijk.nl/


 
 
 
 
 

Rubriek  
 

Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rubriek Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

 

Contactgegevens 
Psychologenpraktijk Brouwer 
(Post)adres: Verlengde Kerkweg 11, 2985 AZ Ridderkerk 
Bezoekadres 2: Wilhelminastraat 14, Barneveld 
Bezoekadres 3: Dorpsstraat 18, Geldermalsen 
Telefoon: 0180-426955  Fax: 0180-422668 
E-mail: info@psychbrouwer.nl 
Website: www.psychbrouwer.nl 
Contactpersoon: mw. A. Brouwer-Otterspeer 

Doel  
Psychologenpraktijk Brouwer heeft als doel: psycholo-
gische hulpverlening in de vorm van onderzoek, advies, 
behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en 
volwassenen. De hulpverlening wordt individueel afge-
stemd op de problematiek en hulpvraag van de cliënt. 
 
Doelgroep  
Psychologenpraktijk Brouwer biedt psychologische hulp-
verlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Er 
wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd. Alle vormen van 
psychische en psychosociale problematiek komen voor 
behandeling of begeleiding in aanmerking. 
Uitzonderingen zijn: ernstige verslavingsproblematiek, 
ernstige suïcidaliteit, ernstige psychoses. 
 
Identiteit  
Psychologenpraktijk Brouwer biedt vooral hulp aan 
personen die behoren tot de gereformeerde gezindte. 
Medewerkers van Psychologenpraktijk Brouwer hebben 
een reformatorische achtergrond: (Oud) Ger. Gem. (in 
Ned.), HHK, PKN. 
 
Hulpaanbod  
Psychologenpraktijk Brouwer richt zich op psycholo-
gische hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwas-
senen, in de vorm van psychologisch onderzoek, behan-
deling en begeleiding, binnen het kader van de gezond-
heidszorg. Trefwoorden in de hulpverlening zijn: 
• ADD / ADHD • identiteit 
• angstproblemen • incest / misbruik 
• autisme (ASS/McDD) • ODD 
• begeleiding individueel • opvoeding 
• behandeling individueel • overspannenheid 
• burn-out • pesten 
• depressie • pornoverslaving 
• dwangproblemen • psychiatrie 
• echtscheiding • psychische klachten 
• eenzaamheid • relatieproblemen 
• eetproblemen • rouw 
• faalangst/zelfvertrouwen • seksuele problemen 
• familierelaties • seksverslaving 
• hechtingsproblematiek • sociale vaardigheden 
• hoogbegaafdheid • trauma 
• hooggevoeligheid • verstandelijke 
• huwelijksproblemen beperking 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Psychologenpraktijk Brouwer is telefonisch bereikbaar 
op werkdagen tussen 08:30 en 16:30 uur. 

Financiering  
Cliënten zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de financiering 
van de hulpverlening. De geboden zorg komt niet in aanmerking 
voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering. 
Onder bepaalde voorwaarden komt deze zorg wel voor vergoeding 
in aanmerking vanuit aanvullende verzekeringen. Cliënten die be-
schikken over een Persoonsgebonden Budget (PGB) komen in 
aanmerking voor de functie (Gespecialiseerde) Begeleiding Indivi-
dueel. Soms zijn derden (b.v. werkgever, uitkeringsinstantie) bereid 
de consulten (gedeeltelijk) te financieren. In voorkomende gevallen 
zijn diaconieën vaak bereid de consulten (gedeeltelijk) te financie-
ren. 
Voor jeugdigen (tot 18 jaar) heeft Psychologenpraktijk Brouwer 
contracten afgesloten met gemeenten in de regio Food-Valley 
(Barneveld, Ede, Rhenen, Veenendaal, Nijkerk, Scherpenzeel en 
Renswoude), de regio Zuid-Oost-Utrecht (o.a. Utrechtse Heuvel-
rug), de regio Rivierenland (Buren, Culemborg, , Neder-Betuwe, Tiel 
en West-Betuwe) en de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, 
Maasdriel en Zaltbommel.  
 

Intakeprocedure  
Aanmelden kan telefonisch via het centrale telefoonnummer. Bij 
aanmelding worden de meest relevante gegevens alvast gevraagd. 
Indien niet direct een afspraak kan worden gemaakt voor het inta-
kegesprek, wordt de aangemelde cliënt op de wachtlijst geplaatst. 
Met de cliënt wordt telefonisch een afspraak gemaakt voor het 
intakegesprek. 
Na het intakegesprek volgt een kort psychologisch onderzoek 
(m.b.v. vragenlijsten), waarna in het adviesgesprek met de cliënt 
afspraken worden gemaakt over de verdere behandeling. 
 

Samenwerkingsverband 
Psychologenpraktijk Brouwer heeft een goede samenwerking met 
de huisarts van veel cliënten. Psychologenpraktijk Brouwer heeft 
een samenwerkings-overeenkomst met de Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland, en in een enkel geval met een plaatselij-
ke Gereformeerde Gemeente in Nederland, wat financiering van de 
hulpverlening betreft. 
 

Professionele kwalificaties  
Bij Psychologenpraktijk Brouwer zijn behandelaars werkzaam die 
veelal universitair opgeleid zijn als psycholoog of orthopedagoog. 
Registraties: Gz-psycholoog, Registerpsycholoog NIP, Cognitief 
gedragstherapeut, orthopedagoog-generalist. 
Beroepsverenigingen: NIP, NVO, VGCt, CVPPP, NFG. 
 

Bijzonderheden/specialisaties 
Psychologenpraktijk Brouwer heeft een breed pakket aan moge-
lijkheden voor onderzoek, behandeling en begeleiding, en geeft dit 
op een professionele wijze vorm, waarbij een persoonlijke benade-
ring van de cliënt voorop staat. 



 
Rubriek Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

 

Contactgegevens 
Eleos 
Postadres: Printerweg 21-35, 3821 AP Amersfoort 
Bezoekadres: Printerweg 21-35, 3821 AP Amersfoort 
Telefoon: 088-8921213   
E-mail: welkom@eleos.nl 
Website: www.eleos.nl 
 

Doel  
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt behandeling 
en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen 
die te maken hebben met psychiatrische of psychosocia-
le problemen. Eleos biedt hulp vanuit haar christelijke 
identiteit.  
 
Doelgroep  
Kinderen, jongeren en volwassenen. 
 
Identiteit  
Eleos heeft een brede christelijke identiteit. Wel hebben 
sommige woonvormen een gereformeerde of reforma-
torische identiteit. Of en in hoeverre geloof een rol 
speelt in behandeling of begeleiding, bepaal je zelf. 
 
Hulpaanbod  
Ggz-behandeling (bijvoorbeeld therapie door gesprek-
ken, cognitieve gedragstherapie, e-health) voor kin-
deren, jongeren en volwassenen.  
 
(Dag)klinische behandeling voor volwassenen (waaron-
der opname en meerdaagse intensieve behandeling).  
Begeleid wonen in een woonvorm voor jongeren en 
volwassenen.  
Thuisbegeleiding voor jongeren en volwassenen. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Tel. 088-892 12 13 (tijdens kantooruren) 

Financiering  
Behandeling voor volwassenen wordt (alleen met verwijzing) ver-
goed vanuit de basisverzekering (hiervoor betaal je eigen risico). 
Begeleiding voor volwassenen wordt (met een beschikking van 
burgerlijke gemeente) gefinancierd door gemeenten (Wmo). De 
begeleiding en behandeling voor jongeren wordt vergoed vanuit de 
Jeugdwet (Wmo), waarvoor een beschikking van de burgerlijke 
gemeente nodig is. 
 
Intakeprocedure  
Voor alle informatie rondom aanmelden en intake: 
www.eleos.nl/aanmelden 
 
Professionele kwalificaties  
Eleos werkt volgens alle professionele standaarden van de geeste-
lijke gezondheidszorg. We hebben het Keurmerk Christelijke Zorg, 
Keurmerk Basis GGZ en een ISO 9001 certificering. Verder zijn we 
aangesloten bij brancheorganisatie GGZ Nederland. 
 

 
 



Rubriek Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

 
 

 

Contactgegevens 
Fidea 
(Post)adres:  Pijlkruid 5,  
  3931 WX Woudenberg 
Bezoekadres 2:  Fonteinkruid 8, Woudenberg 
Telefoon: 033-2022093 
E-mail: info@fidea-psychologen.nl 
Website: www.fidea-psychologen.nl 
Contactpersoon: dhr. C. Roest 

Doel  
Het doel van Fidea is het bieden van psychologische 
hulpverlening, psychotherapie, coaching en psychodi-
agnostiek. 
 
Doelgroep  
De doelgroep van Fidea is volwassenen en ouderen met 
psychische problemen. 
 
Identiteit  
Fidea heeft een christelijke/reformatorische identiteit. 
 
Hulpaanbod  
Trefwoorden in de hulpverlening van Fidea zijn: 
• abortus • identiteit 

• ADHD • incest 

• angstproblemen • lichamelijke beperking 

• arbeidsproblemen • lichamelijke gezondheid 

• begeleiding individueel • misbruik 

• behandeling individueel • occultisme 

• beroepskeuze • opvoeding 

• burn-out • ouderdom 

• depressie • overspannen 

• dwangproblemen • pesten 

• echtscheiding • persoonlijkheidsstoornis 

• eenzaamheid • pornoverslaving 

• eetproblemen • psychische klachten 

• faalangst • relatieproblemen 

• familierelaties • rouw 

• fobieën • seksuele problemen 

• homofilie • seksverslaving 

• hoogbegaafdheid • sociale vaardigheden 

• hooggevoeligheid • trauma 

• huiselijk geweld • zelfdoding 

• huwelijksproblemen • zelfvertrouwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiering  
De hulp is voor rekening van de cliënt, maar wordt door de zorg-
verzekeraar gedeeltelijk vergoed. 
 
Intakeprocedure  
Aanmelden kan via de website, via e-mail of telefonisch. 
 
Telefonische bereikbaarheid 
Fidea is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur. 
 
Professionele kwalificaties  
Bij Fidea zijn medewerkers werkzaam met de volgende registraties:  
• Gz-psycholoog BIG 
• Klinisch psycholoog NIP 
• Psychotherapeut BIG 
• Lid/supervisor VGCt 
Beroepsverenigingen: 
• CVPPP 
• LVVP 
• NVP 
• VEN 
 



 
Rubriek Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

 

Contactgegevens 
Fides hulpverlening 
Van Breugelplantsoen 1 
3771 VM Barneveld 
Telefoon: 0342-419977  Fax: 0342-424867 
E-mail: info@fideshulpverlening.nl 
Website: www.fideshulpverlening.nl 
Contactpersoon: mw. A. Verwoerd / mw. J.M.I. Schouten 
 

Doel  
Laagdrempelige en toegankelijke hulpverlening aan kin-
deren, jongeren en volwassenen. Het accent ligt op het 
evenwicht herstellen in het gezin, de relatie en het psy-
chisch functioneren. Onze naam, Fides, verwijst naar onze 
visie: werken vanuit vertrouwen, gericht op het herstel 
van vertrouwen, in afhankelijkheid en met hulp van de 
Heere. 
 
Doelgroep  
Kinderen, jongeren en volwassenen. Extra doelgroep: 
mensen met een verstandelijke beperking. 
 
Identiteit  
Alle medewerkers van Fides werken vanuit een christelij-
ke/reformatorische overtuiging. Iedereen, ongeacht le-
vensovertuiging, is welkom bij Fides, mits er overeen-
stemming is over de werkwijze. 
 
Hulpaanbod  
Opvoedingsvragen, maatschappelijk werk, relatieproble-
men, psychosociale en psychische problematiek. Binnen 
onze hulpverlening is er aandacht voor levens- en geloofs-
vragen, waarbij wij vanuit een Bijbels kader willen mee-
denken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiering  
Deels vergoeding vanuit eerstelijns psychologische hulpverlening 
(zorgverzekering), deels uit eigen middelen. 
De hulp aan kinderen (0-18 jaar) vanuit de basis-GGZ wordt volle-
dig vergoed vanuit de gemeente. Dit geldt alleen voor kinderen 
uit de regio Foodvalley (gemeente Barneveld, Ede, Veenendaal, 
Rhenen, Nijkerk, Scherpenzeel) omdat we daar een contract mee 
hebben. 
 
Intakeprocedure  
In een telefonisch aanmeldgesprek wordt de hulpvraag geïnven-
tariseerd. Daarna volgt intake met de hulpverlener die ook die 
behandeling uitvoert. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Fides is dagelijks bereikbaar. Als wij in gesprek zijn kunt u uw 
boodschap inspreken op het antwoordapparaat en nemen wij 
contact met u op. 
 
Samenwerkingsverband 
Fides verwijst zo nodig door naar andere hulpverleners in de 
regio. 
 
Professionele kwalificaties  
De Fides-medewerkers hebben verschillende kwalificaties: Maat-
schappelijk werker, Gz-psycholoog, Orthopedagoog, Psychomoto-
re therapeut 
 
Bijzonderheden/specialisaties 
Fides heeft naast de reguliere hulpverlening aan kinderen, jonge-
ren en volwassenen expertise in de hulp aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Daarnaast wordt er Psychomotore The-
rapie en EMDR gegeven. 
 
 



 
Rubriek Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

 

 

Contactgegevens 
KOC Diensten (uitgaande van Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum) 
Bezoek- en postadres:  Nieuweweg-noord 251 
    3905 LW Veenendaal 
Telefoon: 0318-517310 
E-mail: diensten@koc.nu 
Website: www.kocdiensten.nu  

Doel  
KOC Diensten (afdeling Jeugd en gezin) biedt verschil-
lende vormen van jeugd- en opvoedhulp en volwassen-
zorg aan. Bij vragen, zorgen of problemen in de opvoe-
ding, in het gezin of in de leefsituatie van een persoon, 
biedt KOC Diensten hulpverlening die aansluit bij de 
mogelijkheden van de persoonlijke of gezinssituatie.  
De methodiek die binnen de ambulante hulpverlening 
ingezet wordt, is oplossingsgericht van aard en heeft als 
doel de vaardigheden van de cliënt te ontwikkelen en te 
versterken. Waar mogelijk en noodzakelijk vindt dit 
plaats in samenwerking met andere betrokkenen (zoals 
netwerk van de cliënt, burgerlijke gemeente, jeugdzorg, 
pleegzorg, onderwijs en kerk). 
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar ontwikkelings-
problematiek bij kinderen en jeugdigen (diagnostiek) 
met zo nodig aansluitende behandeling.  
 

Doelgroep  
KOC Diensten biedt identiteitsgebonden hulp aan kin-
deren en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar alsook aan 
ouders die vragen of zorgen ervaren in de opvoeding 
van hun kind(eren).  
 

Identiteit  
KOC Diensten heeft als grondslag Gods Woord, zijnde de 
onveranderlijke Waarheid, die wordt beleden in de Drie 
Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld in de 
Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618/1619. 
KOC Diensten gaat uit van de Gereformeerde Gemeen-
ten in Nederland. 
 

Hulpaanbod  
KOC Diensten biedt verschillende vormen van jeugd- en 
opvoedhulp en volwassenzorg aan in gezinnen met vra-
gen, zorgen of problemen in de opvoeding.  
Kenmerkend voor de werkwijze is ‘thuisnabij’. De hulp-
verlening sluit aan bij de mogelijkheden van de persoon-
lijke situatie en/of gezinssituatie en is gericht op herstel. 
De hulp is erop gericht antwoord te geven op vragen op 
het vlak van ontwikkeling, opvoeding en persoonlijkheid. 
Ook wordt hulp geboden aan ouders en kinderen bij wie 
sprake is van psychiatrische problematiek, zoals Autisme 
Spectrum Stoornis (ASS; bijv. PDD-NOS, MCDD en As-
perger), AD(H)D, Depressiviteit, Angststoornis en Post-
traumatische Stressstoornis (PTSS). Daarnaast wordt 
hulp verleend in gezinssituaties waarin sprake is van 
(melding van) kindermishandeling of (dreigende) uit-
huisplaatsing van kinderen. 

Financiering  
De hulpverlening wordt geboden op basis van een beschikking van 
de burgerlijke gemeente. Voor een beschikking van de gemeente 
kan contact worden opgenomen met de huisarts of de gemeente.  
Wanneer een beschikking om bepaalde redenen niet mogelijk is, 
zijn er met diverse kerkverbanden afspraken gemaakt over het 
financieel ondersteunen van ouders die gebruikmaken van onze 
hulpverlening.  
 

Intakeprocedure  
De aanmelding kan plaatsvinden via het inschrijfformulier op de 
website, of telefonisch. Na de aanmelding wordt binnen twee we-
ken contact opgenomen door de coördinator van de desbetreffen-
de regio. 
 

Telefonische bereikbaarheid  
Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. 
 

Samenwerkingsverband  
KOC Diensten is één van de aanbieders van Samenwerking Christe-
lijke Jeugdhulp. SCJ biedt een landelijk dekkend aanbod van jeugd- 
en opvoedhulp. 
 

Professionele kwalificaties  
KOC Diensten is gecertificeerd voor het Certiked Model 2015 (ISO 
9001: 2015) en het Certiked Model voor Zorg en Welzijn. Tevens 
heeft KOC Dienten een Cedeo-erkenning (klanttevredenheid). KOC 
Diensten is aangesloten bij EDventure (keurmerk onderwijsadvies). 
Voor de dienstverlening die vanuit de afdeling Jeugd en gezin 
wordt geleverd is het Keurmerk Christelijke Zorg toegekend. 
 

Bijzonderheden/specialisaties  
Aandachtsgebieden: ADHD, (faal)angst, autisme, contextuele hulp-
verlening, depressiviteit, godsdienstige opvoeding, hechting, hoog-
begaafdheid, KOPP, leerproblemen, mediagebruik, ODD, oplos-
singsgericht werken, seksuele opvoeding, sova-training, spelthera-
pie, verstandelijke beperking, trauma en weerbaarheid. 
 

Preventieve ondersteuning 
KOC Diensten of KOC Visie bieden ook preventieve ondersteuning 
bij de opvoeding. Te denken valt aan opvoedspreekuren op scho-
len, begeleiding bij het opzetten van gesprekskringen voor ouders 
(Schouder aan schouder), SOVA, faalangsttraining, opvoedcursus-
sen, psycho-educatie, speltherapie, emotieregulatie en ruimte voor 
jezelf en ruimte voor de ander (zie website: www.kocdiensten.nu).  
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Contactgegevens 
Praktijk Confido 
Reigerlaan 4 
6741 DC Lunteren 
Telefoon: 0318-701541 
E-mail: info@praktijkconfido.nl 
Website: www.praktijkconfido.nl 
Contactpersoon: mw. drs. A. Visscher 
 

Doel  
De praktijk fungeert binnen de Generalistische Basis GGZ. 
Dit betekent dat de behandeling in principe kortdurend is. 
Iedereen kan zich aanmelden en een breed spectrum van 
psychische problemen kan behandeld worden. Daarbin-
nen zijn er een aantal specialisaties. De praktijk heeft ook 
een consultfunctie voor derden. 
 
Doelgroep  
Volwassenen (18 jaar en ouder) met psychische proble-
men. De hulp wordt individueel verleend. 
 
Identiteit  
De identiteit is reformatorisch, maar in principe is ieder-
een welkom. 
 
Hulpaanbod  
Naast behandeling van mensen met psychische proble-
men geef ik ook supervisie en leertherapie aan cognitief 
gedragstherapeuten, gz-psychologen in opleiding en 
schematherapeuten.  
Trefwoorden zijn: 
• angstproblemen  • lichamelijke gezondheid 
• arbeidsproblemen • misbruik 
• behandeling individueel • ongewenst zwanger 
• burn-out  • overspannen 
• depressie  • pesten 
• dwangproblemen • psychische klachten 
• eenzaamheid  • rouw 
• eetproblemen  • trauma 
• faalangst  • zelfvertrouwen 
• homofilie  • zelfbeeldproblematiek 
• hooggevoeligheid • persoonlijkheidsproblematiek 
• identiteit  • geloofsgerelateerde proble- 
 • incest  matiek 
   

 

 

Financiering  
Mijn praktijk is gecontracteerd door de meeste zorgverzekerin-
gen. De behandeling wordt daarom vergoed, excl. eigen bijdrage. 
Gemoedsbezwaarden kunnen de facturen indienen bij het Zorg-
instituut Nederland. 
 
Intakeprocedure  
Aanmelding bij voorkeur per e-mail of telefonisch. Er is een ver-
wijsbrief nodig van de huisarts met verwijzing naar de Generalis-
tische Basis GGZ. Voor gemoedsbezwaarden is die verwijsbrief 
niet beslist noodzakelijk. Na de intake wordt overlegd of iemand 
bij mij voor behandeling op de goede plaats is. Als daar overeen-
stemming over is wordt er een behandelplan opgesteld dat re-
gelmatig geëvalueerd wordt. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Bereikbaar in principe op dinsdag, woensdag en donderdag tus-
sen 8.00 –17.30 uur. 
 
Samenwerkingsverband 
Zo nodig verwijs ik door naar een instelling binnen de Specialisti-
sche GGZ. Ik ben lid van PsyZorg, een vereniging van vrijgevestig-
de gz-psychologen en psychotherapeuten binnen de Gelderse 
Vallei. Met collega’s vindt intervisie plaats, waarneming e.d. 
  
Professionele kwalificaties  
• BIG-registratie gz-psycholoog 
• BIG-registratie psychotherapeut 
• Cognitief gedragstherapeut, lid VGCT 
• Supervisor VGCT 
• Lid NVGzP 
• Lid ISST 
• Lid ESTD 
• Lid CVPPP 
• Senior lid Vereniging voor Schematherapie 
• Supervisor Vereniging voor Schematherapie 
• EMDR practitioner, lid VEN 
• Eerstelijnspsycholoog NIP 
 
Bijzonderheden/specialisaties  
Gespecialiseerd in traumabehandeling o.a. met behulp van EMDR 
en in schematherapie.  
Niet gespecialiseerd in huwelijks- en gezinsproblemen. 
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Contactgegevens 
Praktijk voor Psychotherapie T. Vogelaar 
Waterschans 11 
3905 XR Veenendaal 
Telefoon: 0318-550880 
E-mail: info@psychotherapie-vogelaar.nl  
Website: www.psychotherapie-vogelaar.nl 
Contactpersoon: Ton Vogelaar 
 

Doel  
Psychotherapie praktijk met als doelstelling het verlenen 
van psychotherapeutische hulp bij individuele, gezins- 
en echtpaarrelatie problematiek . Door een methodi-
sche hantering van de werkrelatie binnen het psycho-
therapie proces wordt op een diepgaande wijze inge-
gaan op intra- en interpersoonlijke conflicten. Zodoende 
wordt een fundamentele verandering van persoonlijk-
heidsproblematiek, patronen van reageren en mate van 
hechting aan belangrijke anderen, bevorderd. Daarnaast 
is een klachtgerichte behandeling mogelijk met een 
oplossings- en toekomstgerichte focus. 
 
Doelgroep  
De doelgroep is vanaf 18 jaar, dus jongvolwassenen tot 
volwassenen en ouderen. Voornamelijk christenen uit 
diverse kerkelijke denominaties vinden de weg naar mijn 
praktijk. 
 
Identiteit  
Ik ben belijdend lid van de Gereformeerde gemeenten. 
In de behandelingen streef ik naar een professioneel 
psychotherapeutisch proces waarbij het Woord van God 
als heilzaam en richtinggevend voor elk mens en in alle 
situaties van het leven wordt gezien. Dit geldt voor mij 
persoonlijk en ook voor de cliënten. 
 
Hulpaanbod  
Psychotherapeutische behandeling van:  
angst en dwang, stemmingsklachten, impulsenregula-
tieproblemen, psychosomatische klachten, emotionele 
problemen die samenhangen met de ontwikkelingsfase, 
relatieproblemen in huwelijk en gezin, problemen rond 
werk en opleiding, trauma’s, problemen rond zingeving 
en identiteit, acculturatieproblemen, problematiek op 
grensvlak van geloof en psychotherapie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiering  
Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut en heb contracten met 
bijna alle ziektekostenverzekeraars, waardoor de behandeling 
meestal betaald wordt. De eigen bijdrage is vervallen, blijft over 
het eigen risico dat uw verzekering rekent. 
 
Intakeprocedure  
In principe is er altijd sprake van een wachttijd van meerdere 
maanden. Mensen die zich aanmelden komen dus op een wacht-
lijst of, als de wachttijd te lang gaat duren, geef ik een doorverwij-
zingsadvies. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Op werkdagen na 19.00 uur  
 
Samenwerkingsverband 
De praktijk is een eenmanspraktijk; 1,5 dag per week. Voor intervi-
sie en samenwerking heb ik contacten met andere zelfstandigen. 
 
Professionele kwalificaties  

• BIG-geregistreerd psychotherapeut 

• Lid NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) 

• Lid NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinsthe-
rapie)  

• Lid NVGP (Nederlandse Vereniging voor Groepstherapie) 

• Lid LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen 
en Psychotherapeuten) 

• Lid CVPPP (Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psycholo-
gen en Psychotherapeuten) 
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Contactgegevens 
Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland 
Ohmweg 1g 
2952 BD Alblasserdam 
Telefoon: 078-6932808 
E-mail: info@rpnederland.nl 
Website: www.rpnederland.nl 
Contactpersoon: Dhr. drs. J.C. de Jonge 

Doel  
Identiteitsgebonden hulpverlening in de vorm van be-
handeling en begeleiding van volwassenen, jongeren en 
kinderen. 
 
Doelgroep  
Wij bieden hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen 
met o.a. relatieproblemen, opvoedingsvragen/-
problemen, persoonlijke problematiek zoals depressie, 
angst, onzekerheid, somberheid, traumaverwerking, 
arbeidsproblemen. Zo’n 90% van onze cliënten heeft 
een reformatorische achtergrond. 
 
Identiteit  
Medewerkers van RPN hebben een reformatorische 
achtergrond. Gods Woord wordt aanvaard als de enige 
grondslag voor leer een leven en is in het werk richting-
gevend. 
 
Hulpaanbod  
Wij bieden hulp bij alle psychosociale problemen, behal-
ve bij vergaande verslaving. Trefwoorden in de hulpver-
lening zijn: 
• ADHD • angstproblemen 
• arbeidsproblemen • autisme 
• begeleiding individueel • beroepskeuze 
• behandeling individueel • burn-out 
• depressie • dwangproblemen 
• echtscheiding • eenzaamheid 
• eetproblemen • faalangst 
• familierelaties • hooggevoeligheid 
• huwelijksproblemen • identiteit 
• incest • misbruik 
• ODD • opvoeding 
• overspannenheid • pesten 
• psychische klachten • relatieproblemen 
• rouw • seksuele problemen 
• sociale vaardigheden • trauma 
• zelfvertrouwen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiering  
Eigenlijk altijd kan de hulp betaald worden vanuit de aanvullende 
verzekering.  
 
Intakeprocedure  
Aanmelden kan telefonisch, via website of per e-mail. Er volgt een 
intakegesprek met (meestentijds) een kort psychologisch onder-
zoek. In het 2e gesprek worden de testen besproken en wordt, 
samen met de cliënt, een behandelplan opgesteld, waarna de uit-
voering ervan wordt gestart. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Van maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 17.00u. 
 
Samenwerkingsverband 
Wij hebben geen officieel samenwerkingsverband, maar bijv. wel 
connecties met psychiaters. 
 
Professionele kwalificaties  
• Psycholoog NIP (bij het NIP) 
• NVO 
• NFG 
• RBCZ 
• CVPPP 
 
Bijzonderheden/specialisaties 
Bij ons kunt u terecht voor EMDR-therapie. 
Wij zijn in het bezit van het Keurmerk Christelijke Zorg. 
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Contactgegevens 
Stichting De Vluchtheuvel 
Beatrixlaan 15 
4461 PM Goes 
Telefoon: 0113-213098   
E-mail: info@stichtingdevluchtheuvel.nl  
Website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl  
Contactpersoon: dhr. C. Weerheim, 06-15601201, cweer-
heim@stichtingdevluchtheuvel.nl  
 

Doel  
De missie van De Vluchtheuvel is het bieden van chris-
telijke, professionele psychosociale hulp bij levens- en 
gezinsvragen voor alle leeftijden. Het Woord van God 
geeft een bondige samenvatting van deze missie in 
Galaten 6:10: “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons 
goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten 
van het geloof.” 
 
Doelgroep  
Algemeen 
De Vluchtheuvel is een christelijke, landelijke werkende 
organisatie voor psychosociale hulpverlening. Er wordt 
hulp geboden vanuit de locaties Goes (hoofdkantoor), 
Dordrecht, Woerden, Amersfoort, Zwolle, Lelystad, 
Neder-Betuwe en Rijssen (detachering). Bij De Vlucht-
heuvel werken ca. 50 medewerkers (23 fte). Zie voor 
verdere informatie www.stichtingdevluchtheuvel.nl.  
Hulpvragers kunnen een beroep op De Vluchtheuvel 
doen voor onder meer: identiteitsproblemen, psychi-
sche problemen, rouwverwerking, eenzaamheid, seksu-
ele problemen, problemen tussen ouders en kinderen, 
huwelijksproblemen, familieproblemen, depressieve 
klachten, burn-out en angstklachten. De Vluchtheuvel 
biedt hulpverlening door middel van individuele ge-
sprekken, echtpaargesprekken of gezinsgesprekken. 
Ook is er groepswerk voor hulpvragen rond seksversla-
ving of identiteit.  
De Vluchtheuvel biedt daarnaast preventie & toerusting 
zoals huwelijkstoerusting of opvoedingscursussen. Ook 
wordt regelmatig toerusting verzorgd op scholen, in 
kerken, voor vrijwilligersgroepen of diaconale hulpdien-
sten. Daarnaast biedt De Vluchtheuvel schoolmaat-
schappelijk werk op zo’n 60 scholen of schoollocaties. 
 
Aanmeldingsprocedure  
Hulp vragen bij De Vluchtheuvel kan door het invullen 
van het aanmeldingsformulier op de website of tijdens 
kantoortijden: (0113)213098 
U kunt zonder verwijzing van bijvoorbeeld een arts of 
ambtsdrager bij ons terecht.  
Na uw aanmelding krijgt u per post een informatiepak-
ket en een invulformulier. Als wij dit formulier met uw 
persoonlijke gegevens hebben ontvangen, wordt u 
uitgenodigd voor een intakegesprek.  

Identiteit  
Grondslag 
De Vluchtheuvel baseert zich bij het bieden van haar christelijke 
hulp op het Woord van God en de drie Formulieren van Enigheid. 
 
Identiteit en kwaliteit 
In alle facetten van het werk van De Vluchtheuvel is het Woord van 
God richtinggevend. Dit komt tot uiting in (beleids)keuzes die wor-
den gemaakt, in het personeelsbeleid, in de hulpverlening aan cli-
enten, in de omgang met elkaar en in de samenwerking met andere 
organisaties. Een zorgvuldig samengesteld en methodisch goed 
onderbouwd hulpverleningsaanbod en een duidelijk herkenbare 
christelijke identiteit gaan bij De Vluchtheuvel hand in hand. 
 
Kerkelijke organisatie 
De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Het 
gebod tot naastenliefde reikt echter verder dan het eigen kerkver-
band. Daarom staat De Vluchtheuvel ook open voor hulpvragers 
vanuit andere kerkverbanden. 
 
Financiering  
Aan de hulpverlening zijn kosten verbonden. Zie voor de actuele 
tarieven de website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl. Met een heel 
aantal kerkelijke gemeente heeft De Vluchtheuvel een overeen-
komst en vergoedt de diaconie een gedeelte van de kosten. Als u 
hiervan gebruikt wilt maken, kan u dit aangeven bij de aanmelding.  
 
Telefonische bereikbaarheid  
Iedere werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur. 
 
Tevredenheid en waardering van onze hulpverlening  
De effectiviteit van onze hulpverlening is groot. 90% van onze cliën-
ten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn en waardeert ons 
werk met gemiddeld een 8.4  
87% geeft aan dat de christelijke identiteit duidelijk aan bod komt in 
de hulpverlening. Bij 80% is de situatie veel tot geheel verbeterd na 
de hulpverlening. De waardering voor ons hulpverleners is groot. 
90% ervaart hen als voldoende deskundig, 98% als betrouwbaar, 
96% als respectvol en 95% voelt zich begrepen in zijn of haar ge-
loofsbeleving. 52% van ons hulpverleners krijgt een 9 of een 10 qua 
waardering en 40% een 7 of 8. 29% van de hulpvragers is geholpen 
door een psycholoog 63% door een maatschappelijk werker, 6% 
heeft meegedaan aan de mannengroep (seksverslaving) en 2% aan 
de identiteitsgroep.  
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Praktijk Wagenaar 

Contactgegevens 
Drs. P.M. Wagenaar  
Lenshoekdijk 11 
4431 RK ‘s-Gravenpolder 
Telefoon: 0113-316769  
E-mail: info@praktijkwagenaar.nl 
Website: www.praktijkwagenaar.nl 
Contactpersoon: P.M. Wagenaar 

Doel  
Het bieden van professionele psychologische en psycho-
therapeutische zorg op Bijbelse grondslag. Het kader 
van waarin wordt gewerkt is hoofdzakelijk de specialisti-
sche GGZ, maar ook wel de basis GGZ. 
 
Doelgroep  
Volwassenen en adolescenten met psychische, seksuele 
en relationele problemen. 
 
Identiteit  
Gereformeerde Gemeente 
 
Hulpaanbod  
Individuele psychotherapie en echtpaartherapie 
Trefwoorden zijn: 
• angstproblemen  • incest 
• autisme (ASS) • misbruik 
• behandeling individueel • overspannen 
• burn-out • pedofilie 
• depressie • pesten 
• dwangproblemen • pornoverslaving 
• echtscheiding • psychiatrie 
• eenzaamheid • psychische klachten 
• faalangst • relatieproblemen 
• familierelaties • rouw 
• homofilie • seksuele problemen 
• hooggevoeligheid • seksverslaving 
• huiselijk geweld • trauma 
• huwelijksproblemen • zelfdoding 
• identiteit • zelfvertrouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiering  
De hulpverlening in de GGZ valt onder de basisverzekering en 
wordt grotendeels of volledig vergoed aan iedereen die een zorg-
verzekering heeft en door de huisarts naar de GGZ is verwezen. 
Sinds enkele jaren is een aantal probleemgebieden uitgezonderd 
van de verzekerde zorg. Dit betreft vooral relatieproblemen, sek-
suele problemen en werkgerelateerde problemen. Als deze pro-
blemen aanwezig zijn ten gevolge van een onderliggende psychi-
sche stoornis, wordt hulp bij deze problemen wel vergoed. 
 
Intakeprocedure  
Na aanmelding (telefonisch of via e-mail) volgen twee intakege-
sprekken waarna aansluitend wordt gestart met de psychothera-
pie. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur. 
 
Professionele kwalificaties  
GZ-psycholoog (BIG-registratie) 
Psychotherapeut (BIG-registratie) 
Systeemtherapeut (NVRG-registratie) 
 
Voor lidmaatschappen van beroepsverenigingen: zie website. 
 
Samenwerkingsverband 
Geen: het betreft een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk. 
 
Bijzonderheden/specialisaties 
• De praktijk biedt specialistische en basis geestelijke gezond-

heidszorg; om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in 
aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts naar 
de GGZ nodig. 

• Na aanmelding kan er een wachttijd van enkele maanden zijn 
voordat de intake plaatsvindt. 

• Gesprekken vinden plaats tijdens kantooruren op maandag 
t/m donderdag. 
 



 
 
 
 
 

Rubriek  
 

Verslavingszorg 
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Contactgegevens 
SolutionS 
(Post)adres: Piet Mondriaanlaan 52, 3812 GV Amersfoort 
Bezoekadres: verschillende locaties 
Telefoon: 033-204 8550  
E-mail: info@solutions-center.nl 
Website: www.solutions-center.nl 
Contactpersoon: casemanagement 033-204 8550 

Doel  
SolutionS is een erkende GGZ-instelling en biedt zowel 
klinisch als ambulant een integrale behandeling voor 
doserings- en verslavingsproblemen. De behandeling is 
gebaseerd op het 12 Stappen Model in combinatie met 
zowel inzichtgevende en lichaamsgerichte therapie als 
cognitieve groepstherapie. 
 
Doelgroep  
SolutionS richt zich in haar verslavingsklinieken op ieder-
een die bewust in het leven staat of wil staan. 
 
Identiteit 
Het doel van elke afzonderlijke behandeling is het berei-
ken van totale abstinentie of normalisering van gedrag. 
De cliënten kunnen integriteit, discretie, een persoonlijke 
aanpak en kwaliteit verwachten. SolutionS was de eerste 
private verslavingszorginstelling in Nederland. Dit maakt 
SolutionS niet alleen de oudste private verslavingszorgin-
stelling, maar ook de meest ervaren instelling die met de 
expertise van haar medewerkers, waaronder een groot 
aantal ervaringsdeskundigen, haar cliënten de best moge-
lijk zorg biedt om verslavingsproblemen te overwinnen. 
 
Hulpaanbod  
U kunt bij SolutionS terecht voor:  
 

• Alcoholverslaving 

• Drugsverslaving 

• Gokverslaving 

• Gameverslaving 

• Medicijnverslaving 
 
Telefonische bereikbaarheid  
SolutionS is zeven dagen per week telefonisch bereikbaar. 
Na 22:00 uur alléén voor spoedeisende zaken. Tel.nr.: 
033-204 8550. 
 

Financiering  
SolutionS is een toegelaten GGZ-instelling volgens de Wet Toela-
ting Zorginstellingen (WTZi). Deze status zorgt ervoor dat uw be-
handel- en verblijfskosten worden vergoed vanuit de verplichte 
basisverzekering die elke Nederlander heeft, uiteraard geldt wel 
een wettelijk vastgesteld eigen risico bij elke verzekeraar. De hoog-
te van de vergoeding verschilt per verzekeraar. Bij vragen kunt u 
altijd contact opnemen met onze casemanagers. 
 
Samenwerkingsverband 
SolutionS bouwt en onderhoudt goede werkrelaties zowel binnen 
SolutionS als daarbuiten met netwerkpartners en maatschappelijk 
belanghebbenden. 
 
Intakeprocedure  
Als u besloten hebt een intakegesprek aan te vragen, wordt u hier-
voor verwacht op onze locatie in Amersfoort, Zwolle of Eindhoven 
(afhankelijk wat voor u het meest dichtbij is). 
Een intakegesprek bestaat uit twee delen, namelijk een kennisma-
kingsgesprek en de daadwerkelijke intake. Tijdens het kennisma-
kingsgesprek ligt de focus op het verkrijgen van een compleet 
beeld van de achtergronden en huidige situatie van de cliënt. Hier-
na volgt het intakegesprek met een van de psychiaters. De versla-
vingsproblematiek wordt in kaart gebracht en er wordt een in-
schatting gemaakt van de fysieke en psychische conditie van de 
cliënt. Op basis van de uitkomsten van de intake wordt een uitge-
breid intakeverslag opgesteld door de casemanager. Dit verslag 
bevat de samenvatting van de intake, het verslag van het psychia-
trisch onderzoek, de behandelingsovereenkomst, de tijdsplanning 
en de kostenbegroting.  
 
Professionele kwalificaties  
Een team van 100 professionals bestaande uit BIG geregistreerde 
psychiaters, verslavingsartsen, psychologen, psychotherapeuten en 
verpleegkundigen, universitair en hbo opgeleide casemanagers en 
daarnaast gecertificeerde ervaringsdeskundige counselors, staat 7 
dagen per week, 24 uur per dag voor u en uw naasten klaar om u 
de zorg te bieden die u nodig heeft. 
 
Bijzonderheden/specialisaties 
Intake binnen 24 uur 
Ambulant traject 
Klinische opname van 28 dagen in Nederland (met eigen detoxfaci-
liteit) en desgewenst in het buitenland. 
Intensief nazorgtraject 
Uniek familieprogramma 
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Contactgegevens 
Stichting Zorgboerderij De Borkeld 
(Post)adres: Banisweg 19a, 7462 HW Rijssen 
Bezoekadres: Borkeld 1a, 7462 PD Rijssen 
Telefoon: 0548-701581   
E-mail: info@zorgboerderijdeborkeld.nl 
Website: www.zorgboerderijdeborkeld.nl 
Contactpersoon: Irma van Rossum of Bartine Dannenberg (intake) 
0548-701581  

Doel  
Stichting Zorgboerderij de Borkeld te Rijssen exploiteert 
het activiteitencentrum “De Hooiberg” en biedt dagbe-
steding voor volwassenen. Stichting Zorgboerderij de 
Borkeld is een identiteitsgebonden stichting. De Bijbel, 
samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelt 
die identiteit en is het richtsnoer voor onze normen en 
waarden. Binnen de zorgboerderij wordt iedere dag op 
praktische wijze invulling gegeven aan onze bevindelijk-
gereformeerde identiteit, onder andere door Bijbellezen 
en gebed. Onze mens- en zorgvisie vindt haar oorsprong 
in Gods Woord, de Bijbel. De Bijbel maakt in wezen geen 
onderscheid tussen mensen met en mensen zonder 
beperking. De zorg voor onze deelnemers staat daarom 
bij ons in eeuwigheidperspectief.  
 
Doelgroep  
Zorg wordt geboden in de vorm van dagbesteding voor 
volwassenen en kinderen. Stichting Zorgboerderij de 
Borkeld wil die zorg op een principiële en professionele 
wijze verlenen door het aanbieden van opvang en pas-
sende activiteiten aan de deelnemer met zijn of haar 
lichamelijke, verstandelijke en/of leeftijdgebonden be-
perking. 
 
Identiteit 
Zie boven 
 
Hulpaanbod  
Zie boven 
 

Financiering  
PGB, Zorg In Natura en eventueel eigen bijdrage  
 
Intakeprocedure 
Telefonische aanmelding of aanmelding via de site. Huisbezoek 
voor een intakegesprek en het geven van verdere informatie. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Irma van Rossum (intake en informatie over de activiteiten) 0548-
701581 
 
Professionele kwalificaties 
Begin april 2019 verwachten wij het HKZ certificaat in ontvangst te 
mogen nemen. 
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Contactgegevens 
Zorgboerderij Buyskêrke 
Boudewijnskerke 5 
4374SB Zoutelande 
Telefoon: 06 49408050 
E-mail: info@buyskerke.nl 
Website: www.buyskerke.nl 
Contactpersoon: M. Verhage-Nijsse 

Doel  
Mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding 
bieden, waar men mag (samen)werken op eigen niveau. 
 
Doelgroep  
De doelgroep betreft kinderen vanaf 4 jaar en volwasse-
nen met autisme, AD(H)D, PDD-NOS, het Syndroom van 
Down etc. Ook mensen met o.a. een verstandelijke be-
perking of psychiatrische problemen zijn welkom. 
 
Identiteit  
Zorgboerderij Buyskêrke is een reformatorische zorg-
boerderij. De meeste cliënten zijn afkomstig van de 
kerkverbanden (Oud) Gereformeerde Gemeente (in 
Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk en de Christe-
lijk Gereformeerde Kerk. 
 
Hulpaanbod  
Sociale vaardigheden aanleren en op peil houden. Dit 
geldt ook voor zelfredzaamheid, zelfstandig werken en 
positief bevorderen van omgangsvormen. 
 
 

Financiering  
De financiering kan verlopen vanuit PGB en ZIN. 
 
Intakeprocedure  
- Telefonisch contact met een afspraak om te komen kijken. 
- Alle formulieren invullen 
- Als alle gegevens verwerkt zijn, kan de dagbesteding beginnen. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
Van ma-vrij van 9.00 tot 16.00 uur. 
 
Samenwerkingsverband 
Onderaannemerschap met andere zorginstellingen. 
Samenwerken met ZML (Eben-Haëzer)school te Kapelle. 
 
Professionele kwalificaties  
Keurmerk kwaliteitssysteem 
Aangesloten bij SZZ (Stichting Zorgboeren Zuid) 
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Contactgegevens 
Reformatorische Zorgboerderij ‘de 3 margen’ 
(Post)adres: Schoonenburgweg 9, 2957 LB Nieuw-Lekkerland 
Telefoon: 0184-683390  
E-mail: info@de3margen.nl 
Website: www.de3margen.nl 
Contactpersoon: Suzan Meerkerk-Horst 

Doel  
De zorgboerderij biedt structuur, ruimte, duidelijkheid en 
compassie voor de deelnemers zodat zij zich op hun gemak 
voelen en zich kunnen ontwikkelen op verschillende gebie-
den. De deelnemers leren om zelfstandig activiteiten uit te 
voeren die hun zelfredzaamheid vergroten en leren sociale 
vaardigheden. Tenslotte draagt een verblijf op de zorgboer-
derij bij aan het vergroten van de draagkracht van de ouders 
en/of verzorgers van de deelnemer.  
 
Doelgroep  
Jong volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar met: 
• een autismespectrumstoornis;  
• gedragsproblemen; 
• verstandelijke beperking; 
• en/of andere beperkingen of stoornissen. 
 
Identiteit 
De zorgboerderij heeft een reformatorische identiteit. Dit 
houdt in dat er veel waarde gehecht wordt aan de Bijbelse 
waarden en normen. Dit uit zich in onze kleding, Bijbellezen 
aan tafel uit de SV en het zingen van liederen en psalmen na 
het eten. Er is geen televisie aanwezig en de deelnemers 
maken geen gebruik van de computer.  
 
Hulpaanbod  
Dagbesteding op dinsdag tot en met zaterdag. Op woensdag 
en vrijdag is er dagbesteding tot 19.00 uur. In vakanties is de 
zorgboerderij 6 dagen per week open. 
 

Financiering  
Wij bieden zorg vanuit PGB. 
 
Intakeprocedure  
Er wordt een kennismaking/intakegesprek gepland waarbij de 
deelnemer ook aanwezig is om te kijken op de zorgboerderij. 
Vervolgens is er een evaluatiegesprek met de ouders na vijf 
dagen, waarin zowel de ouder(s) als de zorgboerderij hun erva-
ringen kunnen delen, zodat we de juiste zorg kunnen bieden die 
nodig is. 
 
Telefonische bereikbaarheid 
De zorgboerderij is te bereiken op maandag tot en met zaterdag 
op het bovenstaande nummer. Bij voorkeur niet tussen 15.00 
uur en 20.00 uur. Het is mogelijk om een bericht in te spreken, 
wij bellen dan zo spoedig mogelijk terug. 
 
Professionele kwalificaties 
Wij zijn in het bezit van het Kwaliteits Keurmerk voor Zorgboer-
derijen, zodat de geboden zorg getoetst is. 
Wij werken volgens zorgplannen.  
Zorgboerin: Gediplomeerd Ondernemer Zorgbedrijf Dier en 
Maatschappelijke zorg, specifieke doelgroepen, niveau 4. 
Begeleid(st)ers: MWD, SPH, SAW 4, verder studenten in oplei-
ding in diverse aanverwante studierichtingen.  
Orthopedagoog en SKJ registratie.  
 
Bijzonderheden/specialisaties 
Voor verder informatie zie onze website: www.de3margen.nl 
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Contactgegevens 
Zorgboerderij Eben-Haëzer, Fam. A.J. Meerkerk 
Schoonenburgweg 13 
2957 LB Nieuw-Lekkerland 
Telefoon: 0184-681523  
E-mail: aj.meerkerk@zbeh.nl  
Website: www.zbeh.nl  
Contactpersoon: A.J. Meerkerk 

Doel 
Zorgboerderij Eben-Haëzer is een Reformatorische zorgboerderij die 
als doel heeft het bieden van dagbesteding, buitenschoolse opvang 
en verblijf van 1 t/m 5 dagen per week aan personen met een ver-
standelijke, sociale of lichamelijke beperking. 
De zorgvisie is vervat in de omschreven grondslag en doelstelling. 
Elk mens is een schepsel van God en daarbij is de waarde van het 
leven, dus ook van een mens met een verstandelijke, sociale of 
lichamelijke beperking uniek. Mensen met een beperking zijn in de 
eerste plaats mens. Het Bijbelse mensbeeld laat geen ruimte voor 
het beoordelen van mensen op grond van aan- of afwezigheid van 
(bepaalde) kwalitatieve kenmerken. De waarde van het leven van 
mensen met een beperking is gelijk aan de waarde van elk ander 
mensenleven. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 
Daardoor kreeg hij binnen de schepping een geheel eigen plaats, hij 
draagt verantwoordelijkheid en moet tegenover God rekenschap 
afleggen van zijn rentmeesterschap. Ook mensen met een beper-
king dragen verantwoordelijkheid in de mate die binnen hun beper-
king mogelijk is. De zorg mag niet zwaarder zijn dan nodig is. 
 
Bij de schepping leefde de mens in harmonie met God, de naaste en 
de natuur. Door de ongehoorzaamheid aan God (= zonde) heeft de 
mens die harmonie radicaal verbroken voor alle relaties waarin hij 
staat. Zo zijn ziekte, beperkingen, lijden en dood in algemene zin in 
de wereld gekomen. Desondanks blijft het scheppingsdoel van elk 
mens (ook van een mens met een beperking) de verheerlijking van 
God en het menselijk leven behoudt een eeuwige bestemming. 
God gaf de Tien Geboden als norm en richtsnoer, uniek en onver-
vangbaar voor het ethisch handelen van elk mens. De Bijbel plaatst 
deze wet binnen het kader van het liefhebben van de naaste, zoals 
we onszelf liefhebben. Daarin rust ook de zorgplicht ten opzichte 
van de medemens, vooral als die extra zorg nodig heeft. Dan is het 
leven met een bepaalde beperking ook gewaarborgd. Dan draagt de 
hulpverlening bij aan een optimale ontplooiing, ook van het leven 
van een mens met een beperking. 
Deze zorgvisie, die voortvloeit uit de identiteit van Zorgboerderij 
Eben-Haëzer, wordt gestalte gegeven binnen de leefsituatie van de 
zorgboerderij. Er wordt naar gestreefd om die visie in de leefsfeer 
van deelnemers zo goed mogelijk herkenbaar te doen zijn. Van 
medewerkers wordt daarom verwacht dat hun werkwijze en activi-
teiten in overeenstemming zijn met de zorgvisie. Het zichtbaar en 
herkenbaar maken van de Bijbelse waarden en – normbesef in al 
hun handelen wordt van essentieel belang geacht. De medewerkers 
dienen een voorbeeldfunctie vanuit Bijbels perspectief te vervullen 
in de omgang met bewoners en deelnemers. Deze zorgvisie is één 
van de belangrijkste fundamenten onder de werkzaamheden bin-
nen Zorgboerderij Eben-Haëzer en is daarom bepalend voor de 
kwaliteit van zijn zorgverlening. 
Gestreefd wordt om, zowel wat betreft de omgangssfeer, als wat 
betreft de zorgverlening, de materialen en voorzieningen, een  

veilige leef- en woonomgeving te realiseren. Voortdu-
rend wordt daarom ook aandacht gegeven aan zorgvuldi-
ge bejegeningen, duidelijkheid in (verwachting van) afge-
sproken zorg- en dienstverlening, etc. Doel van dit alles is 
een leefklimaat te scheppen waarin zowel deelnemers als 
medewerkers zich thuis kunnen voelen. 
 
Doelgroep  
Verstandelijke en/of lichamelijke beperking, Syndroom 
van Down, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Autis-
tisch Spectrum, Jeugdigen, Leerlingen van speciaal on-
derwijs, Gedragsproblematiek. 
 
Identiteit  
Zorgboerderij Eben-Haëzer is een christelijke zorgboerde-
rij op Reformatorische grondslag. De grondslag van Zorg-
boerderij Eben-Haëzer is de onveranderlijke waarheid, in 
Gods Woord geopenbaard (naar de aloude en ongewij-
zigde Statenvertaling) en verklaard en nader omschreven 
in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals vastgelegd 
tijdens de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 
1618-1619. 
 
Hulpaanbod  
Dagbesteding voor jongeren en ouderen van 9.00 t/m 
16.00 uur; Dagbesteding Plus voor jongeren uit school tot 
19.00 uur; Dagbesteding voor jongeren die (tijdelijk) niet 
naar school kunnen; Logeren / verblijf van ma. t/m za. 
 
Financiering  
PGB, ZIN (via Leliezorggroep) of particulier. 
 
Intakeprocedure  
Na telefonisch overleg volgt een informatiepakket, waar-
na een gesprek op de zorgboerderij plaatsvindt. 
 
Samenwerkingsverband 
Leliezorggroep, Eleos, Syndion en Adullam. 
 
Professionele kwalificaties  
De Kwaliteitsborging is het landelijke Keurmerk van Zorg-
boeren van Landbouw en Zorg.  
Lidmaatschap bij Febe. 
Lidmaatschap bij Helpende Handen. 
Lidmaatschap bij Ver Van Zorgboeren 
 
Bijzonderheden/specialisaties  
Maatwerk naar aanleiding van de nood in het gezin.  

http://www.zbeh.nl/
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Contactgegevens 
De Ganzenhoeve 
Ganzenweg 9  
4041 AX Kesteren  
Bezoekadres: Ganzenweg 9, 4041 AX Kesteren 
Telefoon: 0488-481323 / 06-23846703  
E-mail:deganzenhoeve@kliksafe.nl  
Website: www.zorgboerderij-deganzenhoeve.nl 
Contactpersoon: Hanneke Berends 

Doel  
In een beschermde omgeving willen we samen met de 
deelnemers werken aan doelen. Tijdens het intakege-
sprek kan de deelnemer al zijn of haar vragen stellen. 
Wanneer de hulpvraag duidelijk is, wordt er samen met 
de deelnemer en verzorgers/ ouders een begeleidings-
plan opgesteld. Daarin staan de doelen vermeld als 
bijvoorbeeld: het aanleren van structuren, het inzicht 
krijgen in sociale situaties, welke sociale vaardigheden 
heb je daarbij nodig. Het praktisch kunnen uitvoeren van 
bepaalde werkzaamheden. Het welbevinden en de per-
soonlijke ontwikkeling van de deelnemer staat centraal. 
 
Doelgroep 
• Voor kinderen met een hulpvraag op soci-

aal/emotioneel gebied (autisme) 
• Na een burn-out, weer wennen aan een 

ritme 
• Na een opname in een GGZ instelling, groei-

en in zelfvertrouwen 
• Bij het ouder worden, zo lang mogelijk mee-

doen in het gewone leven. 
 
Identiteit  
De Ganzenhoeve biedt begeleiding vanuit een reforma-
torische visie. 
 
Hulpaanbod  
Het uitgangspunt van de Ganzenhoeve is: Eerbied voor 
het leven zoals God de mens heeft geschapen en daar 
vanuit zorg bieden aan anders begaafden. De zorg wordt 
geboden overeenkomstig Gods Woord. 
Kinderen en jongeren zullen werk aangeboden krijgen 
als bezigheidstherapie en/of als arbeidstraining. 
 
 

Financiering  
Pgb, ZIN, particulier.  
 
Procedure  
Stap 1. Informele kennismaking 
Stap 2. Intake, waarin doelen geformuleerd gaan worden 
Stap 3. Overeenkomst sluiten tussen deelnemer/ouders/verzorgers 
en zorgboerderij 
Stap 4. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
0488-481323 / 06-23846703 
 
Samenwerking met: 
• KOC Diensten 
• sociale teams van de diverse gemeenten  
• scholen 
• andere professionals/therapeuten 
 
Professionele kwalificaties  
Door het lidmaatschap van de Verenigde Zorgboeren Rivierenge-
bied en lidmaatschap van Boer & Zorg wordt er gewerkt volgens 
het Kwaliteitssysteem. In februari 2014 werd het Keurmerk “Kwali-
teit laat je zien” behaald. De zorgboer en -boerin volgen regelmatig 
trainingen om hun deskundigheid te bevorderen.  
 
Bijzonderheden/specialisaties 
De zorgboer en -boerin werken vanuit de gedachte dat ieder mens 
ertoe doet.  
IMS: 

• I = inleven  

• M = meeleven 

• S = samenleven  
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Contactgegevens 
Zorgboerderij Groot Kootwijk 
(Post)adres: van Amerongenweg 9, 3771 LM Barneveld 
Telefoon: 0342-422432  
E-mail: info@grootkootwijk.nl 
Website: www.grootkootwijk.nl 
Contactpersoon: Corrie Brandsen 

Doel  
Het bieden van begeleiding en logeeropvang, om mantel-
zorg te ondersteunen en te ontlasten en psychische, prakti-
sche en/of sociale vaardigheden te ontwikkelen. Dit gebeurt 
op een agrarisch bedrijf met melkvee en vleesvarkens.  
 
Doelgroep  
• Kinderen met een verstandelijke beperking, autisme, 

ADHD en (andere) gedragsproblemen.  
• Volwassenen met autisme of een verstandelijke be-

perking (bijvoorbeeld Syndroom van Down). 
• Ouderen met bijvoorbeeld dementie, (niet-

aangeboren) hersenletsel of andere problematiek. 
 
Identiteit  
Het gezin Brandsen is lid van de Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland. Van deelnemers wordt geen bepaalde identi-
teit gevraagd, wel is het de bedoeling dat zij zich aanpassen 
en ook meedraaien in activiteiten die voortvloeien uit de 
identiteit van het gezin, zoals het Bijbellezen en bidden bij 
maaltijden. 
 
Hulpaanbod  
Op woensdagmiddag en zaterdag kunnen de jonge deelne-
mers terecht voor begeleiding. Er zijn diverse soorten activi-
teitengroepen waarin zij mee kunnen draaien, zoals de 
ponygroep, het koken en in de tuin helpen en het zagen, 
timmeren en schilderen. Daarnaast wordt logeeropvang 
geboden in vakanties en weekenden. Dagbesteding voor 
ouderen wordt geboden om dinsdag en vrijdag, volwasse-
nen zijn welkom van maandag t/m vrijdag.  

Financiering  
De financiering van de hulp vindt plaats via een beschikking van 
de gemeente waar de deelnemer is ingeschreven. Dit kan zowel 
met een PGB als via Zorg in Natura. 
 
Intakeprocedure  
Wanneer iemand aangemeld wordt, gebeurt dit meestal telefo-
nisch. Er wordt een afspraak gemaakt en er volgt een kennisma-
kingsbezoek. Hierbij is het fijn als zowel de potentiële deelnemer 
als een ouder of (in het geval van een volwassen deelnemer) een 
andere begeleider komt. Tijdens dit bezoek wordt bezien voor 
welke activiteiten belangstelling is en of daar ruimte voor is. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
0342-422432 of 06-81254641 
 
Samenwerkingsverband 
Er is een samenwerkingsverband met Coöperatie Boer en Zorg. 
 
Professionele kwalificaties  
Kwaliteitskeurmerk via Coöperatie Boer en Zorg. 
 
Bijzonderheden/specialisaties  
Kinderen begeleiden met behulp van muzisch-agogische activitei-
ten. 
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Contactgegevens 
Zorg-woonboerderij De Poedelick 
Adres: Oude Apeldoornseweg 15 
7361 EH Beekbergen 
Telefoon: 055-5064896  
E-mail: teuni@depoedelick.nl 
Website: www.depoedelick.nl 
Contactpersoon: T. Jochems-Lagemaat 

Doel 
De Poedelick is een christelijke Zorg-woonboerderij gelegen 
in het buitengebied tussen Beekbergen en Apeldoorn-Zuid. De 
ruimtelijke locatie, gelegen tussen de weilanden en nabij het 
bos zorgen voor een plek waar je tot rust kan komen. Ook onze 
(moes-)tuin, onze dieren en de natuurlijke omgeving dragen 
daar aan bij. 
Wij werken met een klein, hecht en gekwalificeerd team. Het 
bieden van een agogisch klimaat, zorg op maat door middel 
van professionele begeleiding en de mogelijkheid om te groei-
en, staan bij ons hoog in het vaandel. 
 
Doelgroep  
In onze woongroep kunnen (jong)volwassenen vanaf 18 jaar 
instromen. Er wonen op De Poedelick mensen met uiteenlo-
pende zorgvragen. Per aanmelding kijken wij met jou of wij de 
nodige zorg kunnen bieden. Een dag meelopen behoort tot de 
mogelijkheden.  
Daarnaast bieden we dagbesteding op maandag, woensdag en 
vrijdag aan (dementerende) volwassenen en ouderen.  
 
Identiteit  
Onze missie is om vanuit een christelijke levensvisie zorg te 
verlenen aan onze medemens. De oproep tot naastenliefde, 
zoals in de Bijbel is verwoord, is leidend in onze zorgverlening. 
De belangrijkste kernwaarden waar vanuit wij ons werk willen 
doen zijn betrouwbaar, betrokken, zorgvuldig, menswaardig 
en stabiel. 
 
Financiering  
De kosten voor de zorg worden middels een indicatie van de 
WLZ/WMO (ZIN/PGB) geregeld. 
 
Bijzonderheden/specialisaties 
Wij bieden onze cliënten ondersteuning op alle leefgebieden, 
zowel psychisch, sociaal als lichamelijk, waarbij de vraag en 
behoeften van de cliënt centraal staan. Wij stimuleren de cli-
ent in het nemen van verantwoordelijkheid en beslissingen en 
vullen de verantwoordelijkheid als het nodig is aan.  
Door onder andere te werken met een methodische benade-
ring, streven wij naar professionele zorg die verantwoord en 
onderbouwd is. Hierdoor sluiten we nauw aan bij de behoef-
ten van de cliënt en vormen we de begeleidingsplannen vanuit 
de methodische benadering.  
 
Hulpaanbod  
Beschermd wonen 
Dagbesteding voor (dementerende) ouderen en 
(jong)volwassenen 

Intakeprocedure  
Voor alle diensten die wij leveren houden we eerst een oriën-
terend gesprek. Wij bieden dan informatie en geven een rond-
leiding om u een goede indruk te geven van ons werk en onze 
aanpak. 
Wanneer we vervolgens samen besluiten verder te willen, 
wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. In voorbereiding 
daarop vragen wij je zoveel mogelijk relevante informatie aan 
te leveren die wij nodig hebben om goede zorg te kunnen 
leveren.  
We bespreken tijdens de intake de huisregels, leveringsvoor-
waarden, privacyreglement, klachtenprocedure, richtlijn wei-
geren begeleiding en indien van toepassing de begeleidings- 
en woonovereenkomst. Als we deze procedure hebben door-
lopen en de financiering is geregeld, kunnen we tot feitelijke 
levering van de dienst overgaan, volgens de afspraken die we 
daarover hebben gemaakt. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
U kunt telefonisch contact met ons opnemen door te bellen 
naar 055-5064896 
 
Professionele kwalificaties  
Het kwaliteitsniveau wordt op alle aspecten binnen onze or-
ganisatie nauwlettend in de gaten gehouden. We doen dit op 
een systematische wijze volgens het kwaliteitssysteem van 
onze brancheorganisatie Landbouw en Zorg . Wij zijn in het 
bezit van het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” van Landbouw 
en Zorg. 
Momenteel werken wij met een klein en hecht team, gekwali-
ficeerd in het werken met onze cliënten. Wij worden onder-
steund door een begeleider voor de dagbesteding. Zij is in 
2016 afgestudeerd aan de opleiding Sociaal Pedagogische 
Hupverlening. Tevens worden wij bijgestaan door twee psy-
chiatrisch verpleegkundigen van SOCO en een aantal vrijwil-
ligers. 
 
Samenwerkingsverband 
Om als kleinschalige organisatie minder kwetsbaar te zijn, is 
samenwerking met andere professionele organisaties noodza-
kelijk. In de samenwerking kunnen we elkaar als professionals 
een dienst bewijzen door expertise en ervaringen te delen. 
Wij zijn lid van de Vereniging Boer en Zorg in Gelderland en de 
Federatie Landbouw & Zorg. Om onze kennis actueel te hou-
den volgen wij diverse trainingen en cursussen. 
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Contactgegevens 
Zorgboerderij Schoonhoven 
(Post)adres: Dijkgraaf 44, 6721 NL Bennekom 
Bezoekadres: Dijkgraaf 44, Bennekom 
Telefoon: 0318-420145 
E-mail: dacschoonhoven@kliksafe.nl 
Website: www.dacschoonhoven.nl 
Contactpersoon: dhr. A.C. Geerts 

Doel  
Bieden van zinvolle dagbesteding/(groeps)opvang voor 
mensen met psychische, verstandelijke en/of psychiatri-
sche problematiek. 
 
Doelgroep  
 Zie ‘doel’. Zowel voor volwassenen als kinderen. Ook 
bieden wij stageplekken aan leerlingen van het Van 
Lodenstein College in Ede. 
 
Identiteit  
Wij werken vanuit een reformatorische levensovertui-
ging en zijn zelf lid van de Ger. Gem. in Nederland. Van 
de deelnemers wordt gevraagd deze levenswijze te 
respecteren. 
 
Hulpaanbod  
Dagbesteding van maandag tot en met vrijdag.  
Woensdagmiddagopvang (ook in de schoolvakanties). 
 
 

Financiering  
Middels een PGB. Ook werken wij samen met diverse hulpverle-
ningsinstanties, die ons dan financieren d.m.v. een onderaan-
nemersschap (o.a. De Schutse, St. Adullam, Eleos, ’s Heeren Loo). 
 
Intakeprocedure  
Eerst bellen voor een aanmelding. Meestal volgt er dan een ken-
nismakings-/intakegesprek op de zorgboerderij. 
 
Telefonische bereikbaarheid  
0318-42 01 45 of 06-49 39 95 29. 
 
Samenwerkingsverband  
Met De Schutse zijn diverse samenwerkingsafspraken gemaakt. 
 
Professionele kwalificaties  
Begeleiders hebben opleidings- en werkervaring op SPW-4 niveau 
en HBO-Maatschappelijk Werk. 
BHV. 
 
Bijzonderheden/specialisaties  
Wij bieden ook stageplekken aan studenten van de sociale/welzijns 
opleidingen op het VMBO, MBO, niveau 3 en 4, en HBO (CHE). 
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Contactgegevens 
Siriz, bij onbedoelde zwangerschap 
Postadres: Postbus 60 
2800 AB Gouda 
Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda 
Telefoon: 085-1301570 
Hulplijn: 0800-4400003 (gratis) 
Email: info@siriz.nl 
Website: www.siriz.nl 

Doel 
Siriz biedt preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van 
onbedoelde zwangerschap.  
Onze medewerkers hebben de overtuiging dat elk menselijk 
leven vanaf het begin waardevol en kwetsbaar is, ook het onge-
boren leven. We versterken morele competenties, kennis en 
vaardigheden van jeugdigen en jongvolwassenen met het oog op 
een verantwoord seksueel gedrag en het voorkomen van onbe-
doelde zwangerschap. We bieden perspectief bij onbedoelde 
zwangerschap door ondersteuning en zorg te bieden aan man-
nen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het voldragen 
of afbreken van de zwangerschap en de periode daarna. Siriz 
respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de ouders om 
binnen de wettelijke grenzen zelf een keuze te maken voor het 
uitdragen van een zwangerschap of het afbreken daarvan. 
 
Doelgroep 
Hoofddoelgroep: Onbedoeld zwangeren en eventuele partner, 
ouders of vrienden. 
 
Identiteit 
Siriz heeft een algemene grondslag. 
 
Hulpaanbod 
Vrouwen en meisjes kunnen bij Siriz terecht als zij: 
• onbedoeld zwanger zijn en een keuze moeten maken; 
• onbedoeld zwanger zijn en hulp nodig hebben in de voorbe-
reiding op het moederschap; 
• een zorgwekkende echo (prenatale screening) hebben gehad;  
• onder geheimhouding willen bevallen; 
• overwegen om hun kind in een pleeggezin te laten plaatsen; 
• afstand ter adoptie overwegen; 
• een abortus provocatus hebben ondergaan en daarmee nog 
veel moeite hebben. 
 
Door voorlichting te geven aan jongeren werken we aan be-
wustwording en weerbaarheid op het gebied van seksualiteit, 
relaties, onbedoelde zwangerschap en de waarde van het men-
selijk leven. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen 
zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als 
voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. 
Onze kennis en ervaring willen we graag delen.  
 
Trefwoorden zijn: 
• abortus   • ongewenst zwanger 
• begeleiding individueel • relatieproblemen 
• financiën  • rouw 

Financiering 
Subsidies VWS en eigen fondswerving/giften/donateurs. 
 
Intakeprocedure 
Nieuwe aanmeldingen voor ondersteuning komen binnen 
vanuit doorverwijzing, chathulpverlening, e-
mailhulpverlening, whatsapp of via onze telefonische hulp-
lijn. Voor onze ambulante hulp of opvang kan cliënt bellen 
naar de hulplijn. Er wordt dan een aanmelding opgemaakt 
in Regas. Daarnaast wordt de maatschappelijk werker die 
een hulppost in de buurt van de cliënt heeft gemaild. De 
cliënt wordt binnen een paar dagen gebeld voor een af-
spraak/intake. Voor aanmelding voor Zorg geeft de front-
office informatie en het telefoonnummer van de opvang.  
 
Telefonische bereikbaarheid 
De hulplijn is 7 dagen per week bereikbaar van 9.00-13.00 
uur en 17.00-21.00 uur. Voor professionals en aanmeldin-
gen kan het reguliere telefoonnummer gebeld worden op 
werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. 
 
Samenwerkingsverband 
Geen samenwerkingsverband.  
We werken wel samen met BJZ, AMW, st. MEE, GGZ, huis-
arts, verloskundige, psycholoog/therapeut. 
 
Professionele kwalificaties 
Maatschappelijk werker registratie Registerplein en SKJ 



Register – instanties op alfabetische volgorde 
 

Naam Rubriek 
Baaij Melis training & coaching Maatschappelijk werk en opvang 

Borkeld, Stichting Zorgboerderij De Zorgboerderijen 

Brouwer, Psychologenpraktijk Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

Buyskerke, Zorgboerderij Zorgboerderijen  

Drie Margen, Reformatorische Zorgboerderij De Zorgboerderijen 

Eben-Haëzer, Zorgboerderij  Zorgboerderijen 

Een handreiking, vereniging Netwerkondersteuning / Belangenbehartiging 

Eleos Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

Fidea Psychologen Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

Fides hulpverlening Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

Ganzenhoeve, Zorgboerderij De Zorgboerderijen 

Groot Kootwijk, Zorgboerderij Zorgboerderijen 

Helpende Handen Netwerkondersteuning / Belangenbehartiging 

KOC Diensten Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

Mutare, praktijk voor maatschappelijk werk Maatschappelijk werk en opvang 

Oase, Stichting de Maatschappelijk werk en opvang 

Ouderenzorg Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Stichting Praktische zorgverlening 

Passio, psychosociale hulpverlening en gezinsbegeleiding Maatschappelijk werk en opvang 

Poedelick, De Zorgboerderijen 

Praktijk Confido  Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

Praktijk voor Psychotherapie T. Vogelaar Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

Reformatorische Oudervereniging Netwerkondersteuning / Belangenbehartiging 

Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

RST Zorgverleners Praktische zorgverlening 

Salem, verpleeghuis Praktische zorgverlening 

Schoonhoven, Zorgboerderij Zorgboerderijen 

Schuilplaats, Stichting Maatschappelijk werk en opvang 

Schutse, De Gehandicaptenzorg 

Stichting Hulpverlening in Gezinnen Praktische zorgverlening 

Siriz, bij onbedoelde zwangerschap Overig 

SolutionS Verslavingszorg 

SVF Bergambacht Financiële dienstverlening 

Travanet Financiële dienstverlening 

Vluchtheuvel, Stichting De Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

Wagenaar, Praktijk Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 

Welcura  Maatschappelijk werk en opvang 

Winterdijk, Huize Praktische zorgverlening 



Register – instanties naar rubriek 
 

Financiële dienstverlening 
SVF Bergambacht 
Travanet 
 
Gehandicaptenzorg 
Schutse, De 
 
Maatschappelijk werk en opvang 
Baaij Melis training & coaching 
Mutare, praktijk voor maatschappelijk werk 
Oase, Stichting de 
Passio, psychologische hulpverlening en gezinsbegeleiding 
Schuilplaats, Stichting 
Welcura  
 
Netwerkondersteuning / Belangenbehartiging 
Een handreiking, vereniging 
Helpende Handen 
Reformatorische Oudervereniging 
 
Praktische zorgverlening 
Ouderenzorg Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Stichting 
RST Zorgverleners 
Salem, verpleeghuis 
Stichting Hulpverlening in Gezinnen 
Winterdijk, Huize 
 
Psychologische/orthopedagogische hulpverlening 
Brouwer, Psychologenpraktijk 
Eleos 
Fidea Psychologen 
Fides hulpverlening 
KOC Diensten 
Praktijk Confido 
Praktijk voor Psychotherapie T. Vogelaar 
Reformatorische Psychologenpraktijk Nederland 
Vluchtheuvel, Stichting De 
Wagenaar, Praktijk 
 
Verslavingszorg 
SolutionS 
 
Zorgboerderijen 
Borkeld, Stichting Zorgboerderij De 
Buyskerke, Zorgboerderij  
Drie Margen, Reformatorische Zorgboerderij De 
Eben-Haëzer, Zorgboerderij  
Ganzenhoeve, Zorgboerderij De 
Groot Kootwijk, Zorgboerderij 
Poedelick, De 
Schoonhoven, Zorgboerderij 
 
Overig 
Siriz, bij onbedoelde zwangerschap 


