
Toegang stedelijk en/of per stadsdeel

  
  
De Regenboog Groep  

   
Maatschappelijk 
werk voor verslaafden, 
daklozen 
en ongedocumenteerden  

Maatschappelijk 
werk voor mensen 
van de straat  

www.deregenboog.org/maatschappelijk-
werk  
06-5248 2887  
maatschappelijkwerk@deregenboog.org  

Maatschappelijk 
werk voor economisch 
daklozen  

Maatschappelijk 
werk voor 
economisch 
daklozen  

www.deregenboog.org/zelfredzame-
daklozen  
06-1465 4437 (9-12u)  
maatschappelijkwerk@deregenboog.org  

Hulp aan gestrande 
Europeanen in 
Amsterdam  

Maatschappelijk 
werk voor EU-
burgers  

www.deregenboog.org/maatschappelijk-
werk  
020-6721192  
maatschappelijkwerk@deregenboog.org  

Partner- en familie-
ondersteuning  

Coaching voor 
naasten van 
personen met 
verslaving of 
psychiatrie  

www.deregenboog.org/partner-en-
familieondersteuning  
020-5317629  
pfondersteuning@deregenboog.org  

0 
 
Cordaan  
   
Team SUP Consultatie en advies 

verschillende doelgroep o.a. 
(O) GGZ 

sup@cordaan.nl 

Ambulante 
begeleiding, 
consultatie en 
advies (O)GGZ 
cliënten  

Ambulant ondersteuners 
van Cordaan bieden 
individuele ambulante 
ondersteuning aan volwassen 
en oudere (O)GGZ cliënten in 
een eigen woning of een 
woning 
van Cordaan (omslagwoning). 
  
Ook bieden zij consultatie en 
advies aan de Buurtteams.  
 
  

 hbhoggz@cordaan.nl  
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Ambulante 
begeleiding, 
consultatie en 
advies aan 
cliënten met 
dementie, 
een licht 
verstandelijke 
beperking 
(LVB), niet 
aangeboren 
hersenletsel 
(NAH), 
autisme, of een 
zintuigelijke 
beperking.    
   

Ambulant ondersteuners 
van Cordaan bieden 
individuele ambulante 
ondersteuning aan cliënten 
met dementie, een licht 
verstandelijke beperking 
(LVB), niet aangeboren 
hersenletsel (NAH), autisme, 
of een 
zintuigelijke beperking.  . Dez
e cliënten wonen in een eigen 
woning of een woning 
van Cordaan (omslagwoning). 
  
De ambulant ondersteuners 
bieden ook consultatie en 
advies aan de Buurtteams.   

planbureauVVBthuisbegeleiding@cordaan.
nl 

Cliënten met 
een 
forensische 
maatregel  

Cordaan levert ambulante 
forensische zorg. Aan cliënten 
die thuis wonen of 
voorafgaand aan het verblijf 
of aan het einde van het 
verblijf om de cliënt nog enige 
tijd te begeleiden, de 
begeleiding stapsgewijs af te 
bouwen, dan wel over te 
dragen, of nog een periode 
een vinger aan de pols te 
houden.  

https://www.cordaan.nl/forensische-zorg  

Cordaan Jeugd
  

Cordaan biedt 
gezinsbegeleiding aan 
gezinnen met een kind met 
een verstandelijke beperking.   
Ook bieden zij ambulante 
ondersteuning aan cliënten 
met een verstandelijke 
beperking die zwanger zijn en 
na de zwangerschap.   

https://www.cordaan.nl/gezinsbegeleiding  
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HVO-Querido  
Sinds 1 april 2021 heeft HVO-Querido een toegangspoort per stadsdeel waar de buurtteams terecht kunnen voor 
consultatie en aanmeldingen voor ambulante ondersteuning. De toegangspoort is per email bereikbaar en wordt bemenst 
door zorgcoördinatoren van ambulante teams. Vragen worden binnen twee werkdagen opgepakt.   
Daarnaast is in elk stadsdeel een gebiedsvoorzitter. Zij zijn er het aanspreekpunt namens HVO-Querido en coördineren de 
samenwerking in het stadsdeel.   
   

Stadsdeel  Contactgegevens toegangspoort  Contactgegevens gebiedsvoorzitters  
West  Toegangspoortwest@HVOQuerido.nl   

   
Martin Kok  
06-13231128  
Martin.Kok@hvoquerido.nl  

Nieuw West  Toegangspoortnieuwwest@HVOQuerido.nl   
   

Ellen Vermeulen  
06 55 260 988     
Ellen.Vermeulen@hvoquerido.nl  

Zuid  Toegangspoortzuid@HVOQuerido.nl  
   

Wessel de Vries  
06 13577313  
Wessel.de.Vries@hvoquerido.nl  

Noord  Toegangspoortnoord@HVOQuerido.nl   
   

Boy Borger  
06 50848196  
Boy.Borger@hvoquerido.nl  

Centrum  Toegangspoortcentrum@HVOQuerido.nl   
   

Kim de Keijzer  
06 20939627  
kim.de.keijzer@hvoquerido.nl  
en  
Rick Eigenhuis  
06 10072939  
Rick.eigenhuis@Hvoquerido.nl  

Oost  Toegangspoortoost@HVOQuerido.nl   
   

Albertine Wierbos  
06 27176691   
albertine.wierbos@hvoquerido.nl  

Zuidoost  Toegangspoortzuidoost@HVOQuerido.nl   
   

Marion van de Boorn  
06-51247909  
Marion.van.den.Boorn@hvoquerido.nl  
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PerMens nieuwe naam van Stichting Volksbond Streetcornerwork.   
   
Straathoekwerk 
Jongeren  
Streetcornerwork  

De jongeren (12-27 jaar) 
kampen met problemen in 
meerdere leefgebieden, 
vinden de weg niet naar 
hulpinstanties en dreigen het 
contact met de samenleving 
verder te verliezen. De 
straathoekwerkers zijn 
netwerkers die aansluiting 
zoeken bij hun leefwereld. Ze 
leggen proactief contact met 
de jongeren in hun sociale 
omgeving.  

West:   
Mourad.el.Kharroubi@permens.nl  
06-14013522  
   
Noord:   
Karl.Kaspers@permens.nl  
06-14013599  
   
Zuid:   
Thea.van.Susteren@permens.nl  
06-14013334  
   
Centrum:   
Martine.Peters@permens.nl   
06-14013530  
   
Oost:   
Maartje.hettinga@permens.nl  
06-34488861  
   
Zuidoost:  
Mara.Michels@permens.nl  
06-40793377  
   
Nieuw West:  
Mourad.Ezzoubaa@permens.nl  
06-14013770  

Straathoekwerk 
Volwassenen (Veldwer
k Amsterdam)  
   
Ook beschikbaar voor 
jongeren met (O) GGZ 
problematiek.  

De straathoekwerkers (ook 
‘veldwerkers’ genoemd) 
richten zich op personen met 
een OGGZ-problematiek die 
zorg mijden en kampen met 
verslavings- en/of 
psychiatrische problemen. 
Veldwerk Amsterdam heeft 
veel ervaring met 
‘veelplegers’ die vaak in 
aanraking komen met politie 
en justitie. De veldwerkers 
benaderen deze mensen 
actief, leggen contact en 
motiveren hen om 
hulpverleningstrajecten te 
starten. Er wordt stevig 
samengewerkt met politie en 
handhaving, de 
ondersteuning komt met 
voorwaarden.  
   
   
  

Voor meer informatie: Mohammed Bakayan 06-
43377705  
Mohamed.Bakayan@veldwerkamsterdam.nl   
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Ambulante 
begeleiding, 
consultatie en advies 
(O)GGZ cliënten  

De ambulant begeleiders 
van perMens werken 
buurtgericht in gebiedsteams 
samen met onze veldwerkers 
en VIA medewerkers en 
bieden individuele ambulante 
begeleiding aan (O)GGZ 
cliënten in een eigen woning 
of in een woning op naam 
van perMens (Omslagwoning
).  

Zorgcoördinatoren van een gebiedsteam:  
   
West:   
Marlene.Doest@permens.nl   
0623003691  
   
Noord:   
Saskia.Foekens@permens.nl  
0636333922  
   
Zuid/Centrum:  
Inge.Goossens@permens.nl  
0653524013  
   
Oost/Zuidoost:  
Jane.Chintoe@permens.nl  
0634595041  
   
Nieuw West:  
Evelien.van.der.Wal@permens.nl  
06-40877977  
   
   

         
Gezinnen  PerMens biedt op twee 

plekken noodopvang voor 
gezinnen: op het 
Atlantisplein (Oost) en op 
locatie Echtenstein in 
Zuidoost. Daarnaast bieden 
we deze gezinnen 
begeleiding in de 
‘Omslagroute Amsterdam’, 
een traject met een woning 
op eigen naam als einddoel. 
De aanmelding voor 
noodopvang gezinnen 
verloopt via de GGD (020- 
5555462).   
   

Voor meer 
informatie:  Alynda Braat  alynda.braat@permens.
nl   
Zorgcoördinator noodopvang gezinnen PerMens   
06-57304630  
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LEGER DES HEILS BUSINEES UNIT  AMBULANT GEBIEDSTEAMS EN STEDELIJKE TEAMS 2021 

  

AMSTERDAM 
EXTRA 

CONSULTATIE & ADVIES 

088 0654825 

Dagelijks tijdens 
kantooruren 

Voor alle hulp- en 
ondersteunings-vragen vanuit 
de collega’s in de buurtteams 

 
Ambulante 
ondersteuning 

Gebiedsteam 1: 
Nieuwendam-
Noorderpark 

Volwassenen/gezinnen 

* Begeleid zelfstandig wonen bij 
multi problematiek en beperkte 
woonvaardigheden 

* intermediaire verhuur en eigen 
woning  

* specifieke ambulante trajecten 
voor hoardingproblematiek 
 

Wijkzorg-OGGZ  Nieuwendam- 
Noorderpark 

https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortga
ng/amsterdam/wijkzorg-oggz-
nieuwendam-noorerpark 

Noordkaap 
Hilversumstraat 334 
1024 MB Amsterdam 
 
Marianne van Dam 
Marianne.van.dam@legerdesheils.nl  

Ambulante 
ondersteuning 

Gebiedsteam 2: 

Team Zuidoost 

Volwassenen/gezinnen 

* Begeleid zelfstandig wonen bij 
multi problematiek en beperkte 
woonvaardigheden 

* intermediaire verhuur en eigen 
woning  

* specifieke ambulante trajecten 
voor hoardingproblematiek 

Wijkzorg-OGGZ  Zuidoost 

https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortga
ng/amstwrdam/wijkzorg-oggz-zuidoost 

Karspeldreef 1091 
1104 SE Amsterdam 
Teamleider Gerda Kos 
Gerda.kos@legerdesheils.nl 
Tiny Bodo  
Tini.bodo@legerdesheils.nl  

Ambulante 
ondersteuning 

Gebiedsteam 3: 

Team Buiksloot- 
Spaarndammer-
buurt 

Volwassenen/gezinnen 

* Begeleid zelfstandig wonen bij 
multi problematiek en beperkte 
woonvaardigheden 

* intermediaire verhuur en eigen 
woning  

* specifieke ambulante trajecten 
voor hoardingproblematiek 

Wijkzorg-OGGZ Buiksloot-
Spaarndammerbuurt 

https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortga
ng/amsterdam/wijkzorg-oggz-buiksloot-
spaarndammerbuurt 

BB Loenermark 
Loenermark 317-318 
1025TD Amsterdam 
 
Teamleider Marjolein Meijer 
Marjolein.meijer@legerdesheils.nl 
Vanessa.Lantveld@legerdesheils.nl 
Mirjam.verbeek@legerdesheils.nl 
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Ambulante 
ondersteuning 

Gebiedsteam 4: 

Team Bos & 
Lommer - Schinkel 

Volwassenen/gezinnen 

* Begeleid zelfstandig wonen bij 
multi problematiek en beperkte 
woonvaardigheden 

* intermediaire verhuur en eigen 
woning  

* specifieke ambulante trajecten 
voor hoardingproblematiek 

Wijkzorg-OGGZ Bos & Lommer-Schinkel 

https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortga
ng/amsterdam/wijkzorg-oggz-bos-
lommer-schinkel 

Johan Jongkindstraat & Westwijk 
Joh.Jongkindstraat 61 
1062 CN Amsterdam 
 
Teamleider Marlieke Splinter 
Marlieke.Splinter@legerdesheils.nl  

Ambulante 
ondersteuning 

Gebiedsteam 5: 

Team Sloterplas 

Volwassenen/gezinnen 

* Begeleid zelfstandig wonen bij 
multi problematiek en beperkte 
woonvaardigheden 

* intermediaire verhuur en eigen 
woning  

* specifieke ambulante trajecten 
voor hoardingproblematiek 
 

Wijkzorg-OGGZ Sloterplas 

https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortga
ng/amsterdam/wijkzorg-oggz-sloterplas 

Kandelaar 
Burgemeester Vening Meineszlaan 64, 
1063 BE Amsterdam 
 
Teamleider Marina Gering 
Marina.gering@legerdesheils.nl  

Ambulante 
ondersteuning 

 

Gebiedsteam 6: 

Team de Pijp-
Oosterpark 

Volwassenen/gezinnen 

* Begeleid zelfstandig wonen bij 
multi problematiek en beperkte 
woonvaardigheden 

* intermediaire verhuur en eigen 
woning  

* specifieke ambulante trajecten 
voor hoardingproblematiek 

 

Wijkzorg – OGGZ  de Pijp-Oostepark 
 
https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortga
ng/amsterdam/wijkzorg-oggz-de-pijp-
oosterpark-2 
 
Van Ostadestraat 151 
1073 TK Amsterdam 
 
Teamleider Ton Holweg 
Ton.holweg@legerdesheils.nl 
 

Ambulante 
ondersteuning 

Gebiedsteam 7: 

Team Indische 
buurt – de Eilanden 

Volwassenen/gezinnen 

* Begeleid zelfstandig wonen bij 
multi problematiek en beperkte 
woonvaardigheden 

* intermediaire verhuur en eigen 
woning  

* specifieke ambulante trajecten 
voor hoardingproblematiek 

  

Wijkzorg-OGGZ Indische buurt-de 
Eilanden 

https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortga
ng/amsterdam/wijkzorg-oggz-indische-
buurt-de-eilanden 

Instroomhuis 
Zeeburgerdijk 215 
1095 AC Amsterdam 
 
Teamleider Astrid Boltjes 
a.boltjes@legerdesheils.nl 
saskia.Osborne@legerdesheils.nl  

Ambulante 
ondersteuning 
Gebiedsteam 8: 

Volwassenen/gezinnen 
 

Wijkzorg-OGGZ Centrum 
https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortga
ng/amsterdam/wijkzorg-oggz-centrum 
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Centrum * Begeleid zelfstandig wonen bij 
multi problematiek en beperkte 
woonvaardigheden 
 
* intermediaire verhuur en eigen 
woning 
 
* specifieke ambulante trajecten 
voor hoardingproblematiek  
  

 
Begijnhof 34 
1012 WV Amsterdam 
 
Teamleider Erwin Vermeer 
Erwin.vermeer@legerdesheils.nl  

Ambulante 
ondersteuning 

Gebiedsteam 9: 

Team Westerpark – 
Vondelpark 

Volwassenen/gezinnen 

* Begeleid zelfstandig wonen bij 
multi problematiek en beperkte 
woonvaardigheden 

* intermediaire verhuur en eigen 
woning  

* specifieke ambulante trajecten 
voor hoardingproblematiek 
 

Wijkzorg-OGGZ Westerpark-Vondelpark 

https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortga
ng/amsterdam/wijkzorg-oggz-westerpark-
vondelpark 

 

3e Schinkelstraat 9  
1075 TJ Amsterdam 

Teamleider Egbert Pelleboer 
e.pelleboer@legerdesheils.nl  

Ambulante 
ondersteuning 

Gebiedsteam 10: 

Buitenveldert – 
Watergraafsmeer – 
DUO gemeenten 

Volwassenen/gezinnen 
 
* Begeleid zelfstandig wonen bij 
multi problematiek en beperkte 
woonvaardigheden 
 
* intermediaire verhuur en eigen 
woning  
 
* specifieke ambulante trajecten 
voor hoardingproblematiek 

Wijkzorg-OGGZ Buitenveldert, 
Watergraafsmeer, DUO-gemeenten 

https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortga
ng/amsterdam/wijkzorg-oggz-
buitenveldertwatergraafsmeerduo-
gemeenten 

 
3de Oosterparkstraat 271 
1092 EA Amsterdam 
 
Teamleider Edwin Meerdink 
Edwin.meerdink@legerdesheils.nl 
Katarzyna.koziol@legerdesheils.nl 
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Timon 

   
Ambulante 
begeleiding bij 
zelfstandig wonen 

• Complexe problematiek, 
onvoldoende vaardigheden om zich 
zelfstandig te handhaven in de 
maatschappij 
• Jong ouderschap.  
• Verwerken van problematiek in de 
gezinscontext 
• Kiezen en volhouden 
opleiding/baan 
• Wooncoaching, omgaan met geld 
• Jonge moeders i.c.m. Signs of 
Safety en Video 
Interactiebegeleiding 

Voor de Wmo doelgroep kan contact worden 
gelegd met Daniella Jaliens 
(instroomcoördinator): 06-39115659 / 
aanmeldingwmoamsterdam@timon.nl 
 
Voor Jeugdhulp en verlengde jeugdzorg kan 
contact worden gelegd met Sandra van 
Leeuwen (instroomcoördinator):  06-
15240861 / 
aanmeldingjeugdhulpamsterdam@timon.nl  
 

 
 
 Roads (onderdeel Arkin)  
   
Preventie  Arkin Preventie richt zich op 

(vroeg)signalering en preventie van 
psychische klachten en leidt deze  
bewoners toe naar preventie en zorg. 
Wij bieden  
laagdrempelige adviesgesprekken, 
voorlichting en  
cursussen.  

https://arkinbasisggz.nl/preventie-arkin-
basisggz/   

Pit&Co  Pit & Co draagt er zorg voor dat 
laagdrempelige herstel 
ondersteunende zorg beschikbaar is in 
de nabije woonomgeving van cliënt, 
naasten of bewoner van Amsterdam: 
fysiek en digitaal.  

https://www.pit-co.nl/   

   
   
Zorgtoeleiding GGZ InGeest (onderdeel ACT team)  
verzorgingsgebied Zuid en Nieuw West   
 

De zorgtoeleiding wordt ingezet ten behoeve van:   
1. zorgtoeleiding bij crisissen   
2. zorgtoeleiding bij zorgwekkende zorgmijders   
   
Het betreft hier inzet welke niet bij de zorgverzekeraar te declareren is omdat er niet aan de 
voorwaarde van de zorgverzekeraar kan worden voldaan (en er dus geen doorverwijzing van 
de huisarts nodig is). Onze aanpak betreft een outreachende aanpak aan mensen met 
psychiatrische problematiek die zorg mijden.   
   
Doelgroep en doelstellingen:   
De doelgroep die we met zorgtoeleiding bereiken kent naast een psychische stoornis vaak 
meervoudige problematiek: zelfverwaarlozing, schulden en/of contact met justitie. 
Daarnaast veroorzaakt deze groep vaak overlast. Ze zijn soms niet verzekerd en de 
problematiek verergert door maatschappelijke- en sociale uitval.   
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Zorgtoeleiding is voor vragen of advies aan de Buurtteams bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 via de bureaudienst 06-13115932   
   
GGZ in de wijk (Nieuw West en Zuid).   
GGZ coaches in de Wijk dragen eraan bij dat bewoners met een psychische of 
psychiatrische kwetsbaarheid gastvrij worden ontvangen in de voorzieningen in de buurt en 
zich prettig voelen in de wijk. Professionals, vrijwilligers en buurtbewoners maken ruimte 
voor hen. Kennis over gedrag is daarbij essentieel. Ook daar draagt GGZ in de Wijk aan bij.   
Meer info over bereikbaarheid staat in deze link; https://ggz-indewijk.nl/  
   
Arkin Zorgtoeleiding   
   
is er voor mensen waarbij er een vermoeden is op een psychiatrisch ziektebeeld, al 
dan niet  in combinatie met problematisch middelengebruik,  die niet de reguliere weg naar behandeling 
(kunnen) doorlopen.   
Zorgtoeleiding werkt vanuit een verbindende attitude met gebruikmaking en versterking van het 
netwerk van de patiënt.  Zorgtoeleiding stemt af en informeert actief  huisarts van betrokkene. Het 
contact met zorgtoeleiding is  op basis van vrijwilligheid.   
In de wijk  
In iedere wijk is een (sociaal) psychiatrisch verpleegkundige actief die op de hoogte is van de sociale kaart 
en contact heeft met relevante instanties in die wijk.  
   
West  Martin Kraak - Iris vd Lee Silvia Kurvers - Merel Hendriks  
Centrum  Ernestine Nysingh Henrik Boon  
Noord  Martin Kraak Toon Oudemans  
Oost Ruth Sparreboom Thomas Jansen Iris vd Lee  
Zuidoost Jonne Leijen Toon Oudemans  
   
Wijkspreekuur  
Daarnaast is in ieder wijk  er een (digitaal)  wijkspreekuur  waar professionals vrijblijvend kunnen 
aankloppen bij een verpleegkundige van zorgtoeleiding voor consultatie.  Vanuit de verpleegkundige 
wordt meegedacht over onder andere bejegeningsadviezen, wordt de sociale kaart uitgelegd en de route 
naar zorg verkent.   
   
Bereikbaarheid Arkin Zorgtoeleiding  
Bij zorgtoeleiding is elke werkdag van 9.00 tot 17.00 een verpleegkundige bereikbaar  die meer 
informatie kan geven over het werk van zorgtoeleiding, mee kan denken bij (vastgelopen) problematiek 
en uw aanmelding kan aannemen.   
Telefoon:  020 590 4222  
   
De GGZ Coaches in de Wijk Roads  
   
Korte omschrijving:   
Om bij te dragen aan het welzijn en de zelfredzaamheid van bewoners met GGZ 
problematiek in  Amsterdam en het herstel van bewoners te zijn er, in het werkgebied van Arkin, vanuit 
ROADS de ‘GGZ coaches’ actief in de wijk. De GGZ-caoch maakt nieuwe verbindingen tussen de 
domeinen zorg, participatie en welzijn gericht op bewoners in kwetsbare omstandigheden. Ook draagt 
de coach  bij aan de toegankelijkheid van welzijnsvoorzieningen.   
   
De coach werkt vanuit de Huizen van de Wijk en buurthuizen en is de schakel tussen zorg en welzijn 
(sociale basis/ buurtteam). Je kan de GGZ coach in jouw wijk vinden via (link naar Arkin infgraphics per 
wijk).  
   

https://ggz-indewijk.nl/


   

Ander ambulant aanbod van Amsterdam Extra  
   
Ambulante producten              Specifieke mogelijkheden/ Link naar directe  aanbod doelgroepen aanbod/aanmelding   
 
De Regenboog Groep  
   
Werk voor mensen met 
verslaving, ex-dakloos, 
psychische klachten 
en/of psychiatrie   

Er valt wat te kiezen!   
Divers aanbod van werken 
in de inloop, tot 
(ambachtelijke) 
werkbedrijven, creatieve 
werkplekken, werk in de 
tuin en bij sociale firma’s. 
Voor mensen met grote 
afstand tot de 
arbeidsmarkt.     Met de 
focus op betaald werk, 
maken we de juiste match 
en bieden persoonlijke 
begeleiding en  scholing.      

www.deregenboog.org/re-integratie  
020-5317629  
dagbesteding@deregenboog.org  

Op Eigen Kracht 
trainingen  

Training in financiële 
zelfredzaamheid  

www.deregenboog.org/opeigenkracht  
020-5317629  
opeigenkracht@deregenboog.org  

Maatjes voor 
verslaving, psychiatrie, 
nieuwkomers, 
financiën, activering,  L
HBTI, jongeren, 
slachtoffers 
mensenhandel en 
huiselijk geweld  

Getrainde vrijwilligers 
bieden 1-op-1 
maatjescontact  

www.deregenboog.org/maatje-buddy-
coach  
020-5317629  
informelezorg@deregenboog.org  
   

Tijdelijk wonen 
voor economisch 
daklozen  

Diverse tijdelijke 
woonprojecten voor 
economisch daklozen  

https://www.deregenboog.org/tijdelijk
-wonen  
020-5317629  
tijdelijkwonen@deregenboog.org  
   

Respijtzorg in Villa 
Buitenlust  

Verblijf voor mantelzorgers 
& het netwerk om hen te 
ontlasten. Samen maken we 
een plan.  

https://www.deregenboog.org/logeero
pvang  
https://www.villabuitenlust.com/logee
ropvang/  
06 - 58825964   
info@villabuitenlust.com   

Logeeropvang in Villa 
Buitenlust   

Kwetsbare Amsterdammers 
met 
bv.  psychische klachten, Lv
B en/of autisme zijn welkom 
bij ons. Hierdoor wordt het 

https://www.deregenboog.org/logeero
pvang  
https://www.villabuitenlust.com/logee
ropvang/  
06 - 58825964   
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netwerk ontlast. Samen 
maken we een plan   

info@villabuitenlust.com  

   
Aanmelden bij De Regenboog Groep kan via:  
www.hulpvanderegenboog.org  
020-5317629 (voor verwijzers en andere professionals)  
   
Meer informatie over het aanbod van De Regenboog Groep:  
www.deregenboog.org  
020-5317629 (voor verwijzers en andere professionals)  
   
 
Cordaan  
 

Cliënten met 
een forensische 
maatregel  

Cordaan levert ambulante forensische 
zorg. Aan cliënten die thuis wonen of 
voorafgaand aan het verblijf of aan het 
einde van het verblijf om de cliënt nog 
enige tijd te begeleiden, de begeleiding 
stapsgewijs af te bouwen, dan wel over te 
dragen, of nog een periode een vinger aan 
de pols te houden.  

https://www.cordaan.nl/forensi
sche-zorg  

Cordaan Jeugd  Cordaan biedt gezinsbegeleiding aan 
gezinnen met een kind met een 
verstandelijke beperking.   
Ook bieden zij ambulante ondersteuning 
aan cliënten met een verstandelijke 
beperking die zwanger zijn en na de 
zwangerschap.   

https://www.cordaan.nl/gezins
begeleiding  

Leerwerkbedrij
f  

Mensen met een arbeidsbeperking zijn niet 
beperkt in werklust en enthousiasme. 
Integendeel. Ze willen zich - net als ieder 
ander mens - nuttig maken, en daar 
ondersteunen we graag bij. Binnen het 
Leerwerkbedrijf ziet dit er niet alleen uit als 
werk, het is ook echt werk. In meer dan 70 
Amsterdamse bedrijven waarmee we 
samenwerken. En als dat (nog) een stap te 
ver is bieden we leerwerktrajecten in onze 
eigen ambachtelijke werkplaatsen 
verspreid door de stad of binnen de 
gespecialiseerde dagbesteding.  

https://www.cordaan.nl/het-
leerwerkbedrijf  

Dagbesteding 
GGZ  

Dagbesteding heeft doorstroom naar een 
volgende stap op het gebied van 
participatie en/of werk als uitgangspunt, 
maar heeft een stabiliserend karakter waar 
nodig. Herstelvisie is leidend, in 
samenspraak met cliënt.  

https://www.cordaan.nl/dagbe
steding-voor-mensen-met-
psychische-problematiek  
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Dagbesteding 
ouderen  

Dagbesteding helpt de ouder wordende 
cliënt om zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen. We ondersteunen cliënten bij het 
behouden van een dagritme. Wanneer de 
cliënt behoefte heeft aan meer contact, of 
wacht op opname in een verpleeghuis of 
geheugenproblemen heeft,  dan is 
dagbesteding een passende oplossing. De 
cliënt heeft heeft een 
zinvolle daginvulling en het ontlast de 
mantelzorger in de thuissituatie.  

https://www.cordaan.nl/dagbe
steding-voor-ouderen-0  
   

De Buren  De Buren is een label van Cordaan waarbij 
samenwerking in de buurt centraal staat. 
Ouderen moeten zonder problemen deel 
kunnen nemen aan verschillende 
activiteiten, zonder dat er steeds weer 
nieuwe afspraken of intakes gemaakt 
moeten worden. Bij De Buren locaties is er 
daarom ruimte voor professionele zorg, 
welzijn én informele zorg- en 
buurtinitiatieven. Actieve bewoners 
kunnen hier ook hun eigen activiteiten 
organiseren, zolang iedereen maar mee 
kan doen. Onze participatiecoaches weten 
als geen ander hoe je actief kan blijven in je 
eigen omgeving, ook als je ouder wordt en 
zorgondersteuning nodig hebt. Vaak is er 
vanuit thuis respijtzorg nodig, dit bekijken 
we helemaal vanuit uw perspectief. Kom 
langs voor een gesprek en kijk wat er wél 
mogelijk is!  

http://www.deburen.amsterda
m  
   

Respijtzorg  Cordaan biedt samen met onder meer de 
Waterheuvel respijtzorg voor kwetsbare 
Amsterdammers met een (O)GGZ 
achtergrond. Op vrijdag- zaterdag en 
zondagavond kunnen mensen hier 
terecht.  
 
  

https://www.lichthuisamsterda
m.nl/  
   

IPS  Cordaan vindt het belangrijk dat er voor 
iedereen werk is. Ook voor mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 
Daarom zorgt Cordaan zelf voor werk en 
werkt Cordaan samen met andere 
bedrijven om werkplekken te maken. 
Daarnaast kan je doorstromen naar 
betaald werk vanuit de verschillende 
leerwerkbedrijven van Cordaan, waar je 

https://www.cordaan.nl/op-
zoek-naar-betaald-werk  
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werkervaring kan opdoen. Kortom, er zijn 
vele manieren om aan betaald werk te 
komen. Maar altijd met IPS (Individuele 
Plaatsing en Steun) als methodiek en de 
wensen van de deelnemer als vertrekpunt.  

   
 
HVO  
     
Ambulante 
gezinsbegeleiding  
Begeleid Thuis regulier en 
intensief  

Biedt ambulante begeleiding van 
(jonge) gezinnen. Onze teams 
gezinnen zijn ervaren in het 
begeleiding van het hele gezin, 
op alle leefgebieden en vanuit 
een systemische blik. Zowel 
hulpvragen van de ouder(s), als 
ontwikkeling, belangen en 
opvoedingsomgeving van hun 
kind(eren). Bij alle gezinnen 
werken wij volgens de 
methodiek Kind in Beeld en het 
normenkader voor kinderen in 
de opvang.  

gezinnen@hvoquerido.nl  
   
Begeleiders met vragen over:  
-opvoeden en de ontwikkeling 
van kinderen.   
- een eventuele doorstroom 
naar het zorgprogramma 
gezinnen;  
- een specifieke aanpak 
rondom kindveiligheid.  
gezinnen@hvoquerido.nl  
   
   

Amsterdams 
Coördinatiepunt 
Mensenhandel (ACM)  
Ambulante begeleiding 
uitbuitingssituaties  

Biedt ambulante begeleiding 
aan mensen die uit een 
uitbuitingssituatie 
(b.v.mensenhandel, 
loverboyproblematiek) komen 
en veilig onderdak hebben.  
Begeleiding bij het zélf 
aanpakken van problemen én 
het benutten van kansen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van 
leren, werken en wonen. We 
bieden ook juridische hulp.  

020 - 626 38 00 - Bereikbaar 
van 08:00 tot 23:00 uur  
06 - 10 59 9458 - Bereikbaar 
24/7 voor 
noodgevallen. acm@hvoqueri
do.nl  
   
Voor veilig onderdak kan dit 
ook via ACM (voor mannen en 
vrouwen op een geheim 
adres), voor dit 
aanbod: https://hvoquerido.nl/
acm/   

Housing First  
kennisinstituut, 
netwerkorganisatie 
en innovatielab in één. 
Van trainingen, 
kennissessies, coaching en 
consultancy, tot inspiratie, 
kennisontwikkeling en 
onderzoek.  

Principe Housing First: Mensen 
die dat nodig hebben krijgen 
meteen een woning. Schitterend 
in eenvoud, maar er gelden drie 
strikte voorwaarden: je moet de 
huur betalen, geen overlast 
veroorzaken en begeleiding 
accepteren.  
Als BT-medewerker kun je bellen 
voor tools om b.v. op een 
creatieve manier aan de slag te 

Valerie Boogaard TM kan met jou 
kijken naar de mogelijkheden 
van Housing First voor jouw cliënt en 
ondersteuning 
bij begeleidings vragen.   
Bel (06) 46 09 70 29 of 
mail expertisecentrum@hvoquerido.
nl.   
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gaan met woonoverlast 
veroorzakers, eenzaamheid in 
kaart brengen en het kijken naar 
de vraag achter de vraag.    

DOET! Dagbestedingsaan
bod verdeeld over de stad  

Cliënten van binnen en buiten 
HVO-Querido kunnen 
deelnemen aan verschillende 
vormen van dagbesteding, van 
laagdrempelige inloop tot aan 
leerwerkprojecten met de focus 
op doorstroom naar werk. Het 
helpt cliënten om volwaardig 
onderdeel te zijn van de 
samenleving, het geeft structuur 
en zingeving en biedt cliënten 
een perspectief.  
   

doet@hvoquerido.nl  
   

Herstelbureau van HVO-
Querido  

Ondersteunt mensen die het om 
verschillende redenen niet 
gemakkelijk hebben in het leven. 
Iedereen die wil ontdekken hoe 
zichzelf en elkaar te 
ondersteunen is van harte 
welkom.  
Een team van medewerkers die 
zelf weten hoe het is om tijdelijk 
of langere tijd aan de zijlijn te 
staan, organiseert 
bijeenkomsten, workshops, 
trainingen en meer  
 
 
  

Het Herstelbureau  
Tel: 020 21 951 68  
herstelbureau@hvoquerido.nl  
www.facebook.com/herstelbur
eauhvoquerido.nl  

Ambulante begeleiding, 
consultatie en advies 
(O)GGZ cliënten  

Ambulante Ondersteuners 
bieden individuele ambulante 
begeleiding aan (O)GGZ 
cliënten in een eigen woning of 
in een woning op naam van 
HVO(Omslagwoning). Er wordt 
wijkgericht gewerkt.  

https://hvoquerido.nl/vind-
locaties-via-de-kaart/  

VIP Vroege Interventie bij 
Psychose  

Vernieuwend, niet 
stigmatiserend 
huisvestingsproject voor 
jongvolwassenmannen en 
vrouwen van 18 t/m 27 jaar die 
een eerste psychose hebben 
doorgemaakt. VIP staat voor.  

Daalwijkdreef 27, 1103 AD 
Amsterdam Zuidoost, 
Nederland  
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Ambulant team 
Jongeren  

Het Ambulant team Jongeren 
ondersteunt jongeren die 
praktische zorg en begeleiding 
nodig hebben bij het wonen in 
hun eigen woning.  

   

Respijthuis  
   

Respijthuis Amerbos is er voor 
Amsterdammers vanaf 18 jaar 
met een psychiatrische of 
psychosociale kwetsbaarheid die 
het thuis even niet redden en op 
adem willen komen.  
   

Aanmelden kan 
via hetrespijthuis@hvoquerido
.nl, telefoon (020) 219 51 70/ 
(06) 469 383 
06, www.hvoquerido.nl/respijt
huis.  
   
Aan het verblijf in 
Respijthuis Amerbos zijn 
kosten verbonden. Deze 
kosten worden verrekend met 
de gemeente en de 
zorgverzekeraar. Gasten met 
een gemeentelijke beschikking 
-een officiële verklaring van de 
gemeente die recht geeft op 
een WMO-voorziening – 
hoeven voor het verblijf geen 
eigen bijdrage te betalen. Van 
gasten zonder zo’n 
beschikking wordt een eigen 
bijdrage van €15 per dag voor 
het verblijf gevraagd.  
 In het 
Respijthuis Amerbos kun je 
maximaal 14 dagen verblijven.  

   
  
PerMens nieuwe naam van Stichting Volksbond Streetcornerwork.  
   
   
VIA (Verbindend Integrale 
Aanpak)  

‘Outreachende’ begeleiding aan 
jongeren tussen 18 en 27 jaar die 
door een veelvoud aan problemen 
niet meer naar school of hun werk 
gaan en het contact met de 
samenleving verder dreigen te 
verliezen. Instanties krijgen moeilijk 
grip op deze ‘kwetsbare 
jongeren’ of  ‘risicojongeren’.   
   

Nieuw West:  
Bart.Muter@permens.nl (VIA)  
06-12939146  
   
West:   
Mourad.el.Kharroubi@permens.nl  
06-14013522  
   
Noord:   
Karl.Kaspers@permens.nl  
06-14013599  
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De VIA-coaches zoeken jongeren op 
in hun eigen omgeving. Werken 
intensief samen met het netwerk 
rondom de jongeren (school, WPI, 
zorg, eigen netwerk, etc.). 
Stimuleren jongeren zelf de regie te 
pakken en hun zelfredzaamheid te 
vergroten.  
   
   

   
Zuid:   
Thea.van.Susteren@permens.nl  
06-14013334  
   
Centrum:   
Martine.Peters@permens.nl   
06-14013530  
   
Oost:   
Maartje.Hettinga@permens.nl  
06-34488861  
   
Zuidoost:  
Mara.Michels@permens.nl  
06-40793377  

Juridisch Jongeren Coach 
(JJC)  

Jongeren in Nieuw-West, Oost en 
Zuidoost tussen 16 en 27 jaar met 
een grote afstand tot de 
samenleving die ondersteuning 
willen bij financiële en juridische 
vragen.  
De Juridisch Jongerencoach (JJC) 
zoekt de doelgroep actief op, heeft 
een stevige basis in de wijk en 
onderhoudt goede, actieve en 
stevige banden met formele en 
informele organisaties  

Bilal.el.Yacoubi@permens.nl  
06-12908965  

Raadgevers West voor 
kwetsbare ouders met een 
Marokkaanse of Turkse 
achtergrond te helpen bij 
de opvoeding.  

Kwetsbare ouders met een 
Marokkaanse of Turkse achtergrond 
te helpen bij de opvoeding. Ze 
werken aan bewustwording en 
ondersteunen ouders in hoe zij hun 
kinderen kunnen aanspreken, 
corrigeren en stimuleren. 
Bemiddelen tussen instellingen en 
helpen om taalbarrières te 
overbruggen.  
   

Mourad.el.Kharroubi@permens.nl  
06-14013522  

  
 
Leger des Heils  
    
Team 
Verpleging & 
Verzorging  
(Stedelijk team)  

Volwassenen  
* ondersteuning 
bij zelfzorg en 
somatische 
problematiek  

https://www.legerdesheils.nl/zorg/wijkverpleging/amst
erdam/wijkzorg-oggz-verpleging-verzorging  
   
Noordkaap  
Hilversumstraat 338  
1024 MB Amsterdam  
   
Teamleider Lammert Brons  
l.brons@legerdesheils.nl  

mailto:Thea.van.Susteren@permens.nl
mailto:Martine.Peters@permens.nl
mailto:Maartje.Hettinga@permens.nl
mailto:Mara.Michels@permens.nl
mailto:Bilal.el.Yacoubi@permens.nl
mailto:Mourad.el.Kharroubi@permens.nl
https://www.legerdesheils.nl/zorg/wijkverpleging/amsterdam/wijkzorg-oggz-verpleging-verzorging
https://www.legerdesheils.nl/zorg/wijkverpleging/amsterdam/wijkzorg-oggz-verpleging-verzorging
mailto:l.brons@legerdesheils.nl


Team Hulp bij 
Huishouden   
(Stedelijk team)  

Volwassenen  https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortgang/amsterda
m/wijkzorg-oggz-hulp-bij-huishouden  
Noordkaap  
Hilversumstraat 338  
1024 MB Amsterdam  
   
Teamleider Sonja Falcao Ferreira  
Sonja.falcao.ferreira@legerdesheils.nl  
Teamleider Anne Pasterkamp (trainee)  
Annepasterkamp@legerdesheils.nl  

Team 
Bijzondere 
Schoonmaak  
(Stedelijk team)  

Volwassenen  
* ernstige 
woningvervuiling  
* hoarding problem
atiek  

https://www.legerdesheils.nl/zorg/mobiele-
schoonmaak/amsterdam/wijkzorg-oggz-bijzondere-
schoonmaak  
Noordkaap  
Hilversumstraat 338  
1024 MB Amsterdam  
   
Teamleider Sonja Falcao Ferreira  
Sonja.falcao.ferreira@legerdesheils.nl  
Teamleider Anne Pasterkamp (trainee)  
Annepasterkamp@legerdesheils.nl  

Restart OGGZ  
Kortdurende, 
intensieve 
Ambulante 
ondersteuning 
en 
crisisinterventie   
(Vanuit de 10 
gebiedsteams)  

Volwassenen  
* Acute 
problematiek, 
dreigende 
ontruiming      
* Laatste Kans 
beleid op basis van 
intermediaire 
verhuur      
* Nieuwe kans 
Beleid op basis van 
intermediaire 
verhuur      
* Treiteraanpak op 
basis van 
intermediaire 
verhuur    
   

https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortgang/amsterda
m/wijkzorg-oggz-restart-2  
   

Koplopersteam  
(netwerkonders
teu-
ning /stedelijk 
team)  

Volwassenen  
* 
wachtlijstbegelei
ding  
* 
netwerkonderste
uning  
   
   

https://www.legerdesheils.nl/neem-direct-contact-op  
Noordkaap  
Hilversumstraat 338  
1024 MB Amsterdam  
   
Teamleider Sonja Falcao Ferreira  
Sonja.falcao.ferreira@legerdesheils.nl  

https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortgang/amsterdam/wijkzorg-oggz-hulp-bij-huishouden
https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortgang/amsterdam/wijkzorg-oggz-hulp-bij-huishouden
mailto:Sonja.falcao.ferreira@legerdesheils.nl
mailto:Annepasterkamp@legerdesheils.nl
https://www.legerdesheils.nl/zorg/mobiele-schoonmaak/amsterdam/wijkzorg-oggz-bijzondere-schoonmaak
https://www.legerdesheils.nl/zorg/mobiele-schoonmaak/amsterdam/wijkzorg-oggz-bijzondere-schoonmaak
https://www.legerdesheils.nl/zorg/mobiele-schoonmaak/amsterdam/wijkzorg-oggz-bijzondere-schoonmaak
mailto:Sonja.falcao.ferreira@legerdesheils.nl
mailto:Annepasterkamp@legerdesheils.nl
https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortgang/amsterdam/wijkzorg-oggz-restart-2
https://www.legerdesheils.nl/zorg/voortgang/amsterdam/wijkzorg-oggz-restart-2
https://www.legerdesheils.nl/neem-direct-contact-op
mailto:Sonja.falcao.ferreira@legerdesheils.nl


Jongeren 
Ambulant  
(Jeugdzorg)  

Jongeren/moeders 
met kinderen 18 
t/m 27 jaar  
* 
woonbegeleiding  

https://www.legerdesheils.nl/zorg/jongleren/amsterda
m/jongeren-ambulant-amsterdam  
   

Semi-Ambulante  
Jongeren voorzie
ning  
(Jeugdzorg)  

21 t/m 27 jaar  
* woonbegeleiding  

Jongeren Zuidoost  
https://www.legerdesheils.nl/zorg/in-
balans/amsterdam/jongeren-zuidoost-2  
   

Dagbesteding 
en arbeidsreinteg
ratie  

Jongeren/volwasse
nen  
Doen-Gaan-Baan  

50I50 Budgetstore  
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-
arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-budgetstore  
50I50 Food  
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-
arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-food  
50I50 Green  
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-
arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-green  
50I50 Tech en Move  
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-
arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-tech-en-move  
   

   
Timon 
 

Signs of Safety 
(SoS), 
veiligheidsaanpak 

  •Bij (signalen van) 
onveiligheid, zoals 
kindermishandeling, huiselijk 
geweld en emotionele 
verwaarlozing, waar ouders 
nog geen duidelijke hulpvraag 
hebben 
• Signalen onveiligheid worden 
besproken met alle 
gezinsleden, specifieke aanpak 
voor de kinderen 
• Veiligheidsplan wordt 
opgesteld 
• Netwerk belangrijke rol bij 
uitvoeren en monitoren 
veiligheidsplan 
• Kinderen 0-18 jr. en hun gezin 

 Voor meer informatie over onze zorg, 
zie het overzicht van professionals op 
www.timon.nl of bel 0800-9008 
(gratis) 
  

Ouderschap na 
Scheiding 

 

• Complexe 
echtscheidingsproblematiek   
Gescheiden ouders van 
minderjarige kinderen bij wie 
het na de scheiding (nog) niet 
lukt om op eigen kracht met 

Voor meer informatie over onze zorg, 
zie het overzicht van professionals op 
www.timon.nl of bel 0800-9008 
(gratis) 

https://www.legerdesheils.nl/zorg/jongleren/amsterdam/jongeren-ambulant-amsterdam
https://www.legerdesheils.nl/zorg/jongleren/amsterdam/jongeren-ambulant-amsterdam
https://www.legerdesheils.nl/zorg/in-balans/amsterdam/jongeren-zuidoost-2
https://www.legerdesheils.nl/zorg/in-balans/amsterdam/jongeren-zuidoost-2
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-budgetstore
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-budgetstore
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-food
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-food
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-green
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-green
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-tech-en-move
https://www.legerdesheils.nl/zorg/dagbesteding-en-arbeidsre-integratie/amsterdam/50i50-tech-en-move


elkaar te overleggen en te 
komen tot samenwerking in 
het ouderschap 

• Richt zich op verbeteren van 
communicatie tussen ouders 
t.b.v. de zorg voor de kinderen 

• Gesprekken met beide 
ouders 

• Inclusief huiswerkopdrachten 

• 1x p. 2 wk. 

• Max. 11 gesprekken 

• Op maat is ook mogelijk 

 

Noodopvang • Alleenstaande (jonge) 
moeders, alleenstaande 
(jonge) vaders en gezinnen die 
geen plek hebben om te 
wonen. 18+ met kinderen. 

• Er is veelal sprake van 
intrapsychische problemen, 
soms i.c.m. externaliserend 
probleemgedrag dat 
betrekking heeft op conflicten 
met anderen in de samenleving 

• Wekelijkse woonbegeleiding 

• Specialistische, sekse 
specifieke en/of intensieve 
begeleiding richting 
zelfstandigheid 

• Activatie om eigen situatie 
van dakloosheid op te heffen 

• Aanwezigheid professionals 
ma. t/m vrij. 9.00- 17.00 uur 

• Vrijwilligers vormen netwerk 
van goed buren 

Voor meer informatie over onze zorg, 
zie het overzicht van professionals op 
www.timon.nl of bel 0800-9008 
(gratis) 



• Tijdelijk, in afwachting van 
vervolglocatie 

 
 
 
Roads (onderdeel van Arkin)  
   
Dagbesteding ggz  Arbeidsmatige en recreatieve 

dagbesteding omvat een 
breed aanbod van 
werkzaamheden binnen en 
buiten Roads dat aansluit op 
de interesses en 
ontwikkeldoelen van de cliënt. 
Dit betreft werkzaamheden in 
de horeca en op het gebied 
van houtbewerking, 
administratie, fietstechniek, 
facilitaire dienstverlening, 
mode, transport, ICT, 
drukwerk en DTP en 
activiteiten op het gebied van 
(re)creëren, bewegen, koken 
en eten.  

https://roads.nl/categorie/dagbesteding-
werk/   

Inloop  inloop omvat een toegankelijk 
aanbod van activiteiten op het 
gebied van (re)creëren, 
bewegen, leren en eten. 
Iedereen is welkom en kan 
zonder afspraak op een inloop 
verschijnen om een praatje te 
maken of mee te doen met 
een activiteit.   

https://roads.nl/locatie/   

  
  
 

https://roads.nl/categorie/dagbesteding-werk/
https://roads.nl/categorie/dagbesteding-werk/
https://roads.nl/locatie/

