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1. Advies en hulp geld en inkomen  
  
  

Organisaties  Contactpersoon  Doelgroep  Kern competentie  
The Papershop  
Curieweg 5 / Unit 18  
3208 KJ Spijkenisse  
  
06-13060099  
info@the.papershop.nl  
www.the-papershop.nl 
 

Marijke Boon   Inwoners van de 
gemeente Nissewaard 
tot 60 jaar die problemen  
hebben met het 
bijhouden van hun 
financiële administratie  

Bieden van ondersteuning bij het voeren van de 
(digitale) financiële administratie en begeleiding 
van het schuldbemiddelingstraject en aanvraag 
PPW.  

Budgetmaatjes  
Een Project Vrede voor de Stad   
  
06-27146876  
budgetmaatjes@vvds.nl  
www.vredevoordestad.nl  

Bouwen Mooldijk  
Elisabeth Herrewijnen 
Marjo Jansen  
(Coördinatoren)  
   
 

Inwoners van gemeente 
Nissewaard die 
problemen hebben met 
het bijhouden van hun 
financiële administratie 
of te maken hebben met 
(dreigende) schulden.  

Budgetmaatjes zijn vrijwilligers en bieden 
langdurige administratieve ondersteuning. Naast 
hulp bij het opzetten en ordenen van de 
administratie werken zij, indien nodig, aan 
gedragsverandering. Ook bieden ze een 
luisterend oor. De vrijwilligers komen bij de 
inwoners thuis.  

SWO  
Stichting Welzijn Ouderen  
Goudenregenplein 3    
3203 BN Spijkenisse  
 
0181-695255   
info@swospijkenisse.nl    
http://www.swospijkenisse.nl  

Ron Janssen (directeur) 
Jacoline Nunnikhoven 
Peggy Adriaanse 
Yvonne Tjung  
Ria Vliegenthart 
(ouderenadviseurs) 

Ouderen vanaf 55 jaar en 
mensen met een  
lichamelijke beperking  

Vragen en aanvragen op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn en de WMO. Mensen in staat stellen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Hulp bij 
thuisadministratie. De vrijwilligers komen bij de 
inwoners thuis.  
Vanuit SWO zijn er vrijwilligers die mee kunnen naar 
activiteiten. Zij kunnen ook als netwerkcoach met een 
bewoner net netwerk in kaart brengen en hoe dit 
uitgebreid kan worden.  
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Humanitas Voorne-Putten 
Veerman 3 
3201 GH  Spijkenisse 
 
Project thuisadministratie 
06 - 20052013 
ta.vpr@humanitas.nl   
https://www.voorne-putten@humanitas.nl 
 

Guus van Zanten 

 

Inwoners van gemeente 
Nissewaard die 
problemen hebben met 
het bijhouden van hun 
financiële administratie. 

Ondersteunt mensen bij het op orde brengen van de 
persoonlijke financiële administratie. Wordt 
uitgevoerd door vrijwilligers. 

Branchevereniging voor professionele bewindvoerders 
en inkomensbeheerders  
 
085 - 007 4330 (ma + wo 10.00 - 12.00 uur) 
info@bpbi.nl  
https://www.bpbi.nl/contact/  
  

  Website met aangesloten 
bewindvoerders  

  

 
Thuis in de Wijk  
 
Vanaf januari 2021 telefonisch bereikbaar van 9 uur tot 
13 uur. Na 13 uur per e-mail bereikbaar. Vanwege 
corona zijn de locaties momenteel gesloten.  
 
0800-1417 
info@tiwdnissewaard.nl 
www.tidwnissewaard.nl 
 
4 locaties:  
Noord: CJG, Hoogwerfsingel 2  
Zuid-West; Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5  
Zuid-Oost; SWO, Goudenregenplein 3  
Kernen; Christinastraat 40, Zuidland  

Samenwerkingsverband  
x MEE 
x Pameijer 
x SWO 
x Kwadraad  
x JOZ 

Inwoners gemeente 
Nissewaard  

Ondersteuning 
Eenzaamheid  
Financiën 
Gezin en opvoeding 
Verlies en rouw 
Ruzie en huiselijk geweld 
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Stimos   
Gemeente Nissewaard  
Raadhuislaan 39-A  
3201 EM SPIJKENISSE 
 
0181 - 769068   
info@stimos.org   
http://www.stimos.org   

Ad de Koning ( voorzitter)  Inwoners gemeente 
Nissewaard  

Het collectief of individueel wegwijs maken van 
inwoners in Nissewaard in de sociale kaart, 
regelingen, wetten, procedures en het geven van 
advies over materiële zaken. Burgers worden 
administratief ondersteund bij belasting- en toeslag 
zaken; contacten met IND, DUO, gemeente 
Nissewaard, kwijtscheldingen, beslagleggingen, 
bewindvoering.  

Preventie Armoede en schulden  
Gemeente Nissewaard  
Raadhuislaan 106  
3201 EL Spijkenisse  
  
140181   
preventie@nissewaard.nl 
www.nissewaard.nl    

Sharda Scharbaai  
Gina Zwanenburg   
Naoual Hajjaj  
Daniela de Sido 
Anneke de Bruijn(contactpersoon 
kinderopvangtoeslagaffaire) 
  

Inwoners gemeente  
Nissewaard; financieel 
adviesgesprekken  

Voor vragen van instanties en inwoners op het 
gebied van financiën en voorzieningen. Ook wordt 
voorlichting gegeven over verstandig omgaan met 
geld.  

Schuldbemiddeling  
Gemeente Nissewaard  
Raadhuislaan 106  
3201 EL Spijkenisse  
  
140181  
www.nissewaard.nl    

Freek Goedhart (teamleider)   Bemiddeling voor inwoners met problematische 
schulden.  

Stichting Leergeld Voorne-Putten 
 
 06-18117931   
info@leergeld-voorne-putten.nl 
www.leergeld.nl/voorne-putten   

Dini Bonninga (coördinator)  
Wil Vollering (voorzitter)  

  
  

Biedt financiële ondersteuning aan kinderen op het 
gebied van school, sport en cultuur.  
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Voedselbank Spijkenisse en omstreken  
Oud Oostbroeksedijk 2  
3201 AN Spijkenisse  
  
06-22066533 
administratie@voedselbankspijkenisse.nl 
vbspijkenisse@hotmail.com   
 www.voedselbankspijkenisse.nl  

Dini Bonninga  
  

  Verzorgt wekelijks voedselpakketten voor mensen 
die op of onder het bestaansminimum leven.  

Stichting Isaak & de Schittering   
Vinkenbaan 73  
3075 RM Rotterdam  
 
06-46917450  
www.stichtingisaakendeschittering.nl  

    In Rotterdam een supermarkt; hier kan men brood 
en groenten gratis halen zonder doorverwijzing. In 
Spijkenisse in Sterrenkwartier ook gratis 
boodschappen te halen.   

Stichting Anders  
Statenweg 102-A  
3039 JK Rotterdam   
 
Mariette van der Veer (coördinator)  
06-39531822  
Aart van der Velden (projectleider)   
06-29493234 
 
www.stichtinganders.nl  

Mariette van der Veer (coördinator)  
 
Aart van der Velden (projectleider)   
 

 Stichting ANDERS wil heel 
specifiek in de commerciële 
sector ondernemers uitdagen 
om een stukje van hun 
producenten/diensten/talenten 
beschikbaar te maken voor 
mensen in de samenleving die 
dát keihard nodig hebben. 
Vervolgens is het onze taak om 
deze ondersteuning te 
koppelen aan de juiste 
hulpvragen vanuit de 
samenleving. Op deze manier is 
stichting ANDERS een brug 
tussen mensen die willen 
helpen en mensen die hulp 
nodig hebben. 
 

Een goede onbaatzuchtige daad richting een 
(on)bekende die jij zelf bedenkt! Hier een paar 
voorbeelden om je een idee te geven: 

x Het verwijderen van onkruid in de tuin van 
een buurman die dit zelf niet meer kan 

x Een hond uitlaten voor een iemand 
x Iemand helpen bij zijn administratie die 

hier zelf te weinig ervaring in heeft 
x Koken voor iemand in de straat die ziek is 
x Alles is mogelijk. We laten dit graag over 

aan jouw creativiteit! 
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Uitvoeringsbrigade  
  
06-43908120   
suzan@uitvoeringsbrigade.nl 
www.uitvoeringsbrigade.nl   

Suzan Daamen  
Hidde Kielen  
Maaike de Pijper  

  Dit is een achter-de-voordeur project. Het project 
heeft alles te maken met een preventieve inzet 
waarbij wordt vóórkomen dat eerste (betalings-) 
problemen van inwoners zo groot worden dat zij 
die zelf niet meer kunnen oplossen.   

Schuldbemiddeling Brielle  
  
0181 - 471327   
budgetloket@brielle.nl    
www.brielle.nl   

De heer H. Boogerd (uitvoerder)    Bemiddeling voor inwoners met problematische 
schulden.  

Adviesraad Sociaal domein 
 
www.asd-nissewaard.nl 
  
  
  

Vragen mailen naar:  
contact@asd-nissewaard.nl  
  
Algemene zaken mailen naar: 
secretaris@asd-nissewaard.nl  

  Instanties die zich bezighouden met zorg, welzijn 
en wonen zijn hierin vertegenwoordigd.  

  

2. Psychosociale hulpverlening  
  

Antes (locatie Albrandwaardsedijk) 
Albrandswaardsedijk 74 
3172 AA Poortugaal  
 
088-2304000 
www.antesgroep.nl 
 

    Hulp bij psychische problemen.   
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Kwadraad  

Maatschappelijk Werk Nissewaard  

Hoogwerfsingel 2  
3202 SP Spijkenisse  
 
 
088-9004000    
bureaudienst.nissewaard@kwadraad.nl 
www.kwadraad.nl   

Remon van Galen   

r.vangalen@kwadraad.nl    

  

Lea Peters 
l.peters@kwadraad.nl 

 

 

Sonja Schuller 
s.schuller@kwadraad.nl 

 

 

Astrid Marijnissen  

a.marijnissen@kwadraad.nl   

 

 

Suzanne van Kampen  

s.vankampen@kwadraad.nl  

 

 

 

Arnand Groeneweg 

a.groeneweg@kwadraad.nl 

 

Henk Erdtsieck 

h.erdtsieck@kwadraad.nl 

 

 

 

 LTHG 

 
 
Groepswerk 

LTHG 
individu. Gesprek. 

 

Groepswerk 
LTHG 

individu. Gesprek. 

 
Groepswerk  
Financiën/adm./schulden 

individu. Gesprek. 
Samen vooruit 

 

Groepswerk 
Financiën/adm./schulden 

individu. Gesprek. 
Team coördinator TIDW 
 

 
individu. Gesprek. 

 

 

Groepswerk 

Mediation 
individu. Gesprek. 

 

Hulp bij opvoeding, verlies & rouw, geld en werk, 
relatie, ruzie en geweld.  
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Jasmin van der Molen 

j.vandermolen@kwadraad.nl 

 

 

Inken Pfeiffer 
i.pfeiffer@kwadraad.nl  

 

 

Trudy Ooms 

t.ooms@kwadraad.nl  

Groepswerk 

LZN 

individu. Gesprek. 

 

LZN 

individu. Gesprek. 

Samen vooruit 

 

Groepswerk 

individu. Gesprek. 

Bouman GGZ Antes 
Hoeklaan 82-84  
3201 JE, Spijkenisse  
  
088-2302900  
info@boumanggz.nl 
www.boumanggz.nl  

Janneke Buizer    Vragen over alcohol en drugs  

Bavo Europoort  
Thorbeckelaan 63  
3201 WJ Spijkenisse  
  
088- 3585050 / 0883585710   
informatie@bavo-europoort.nl    
www.bavo-europoort.nl  

Jan Liefhebber    Hulp bij psychische klachten  
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Flexibele ACT teams in Nissewaard:  
Delta Psychiatrisch centrum,   
FACT Nissewaard-Hoeksche Waard e.o.   
  
088- 3585050   
www.ccaf.nl   

    De 'Functie ACT', Flexible ACT, is een in Nederland 
ontwikkelde variant op ACT. Flexible ACT richt zich op 
de hele groep van mensen met langdurende of 
blijvende ernstige psychiatrische aandoeningen buiten 
het ziekenhuis. ze werken aan een leven buiten de ggz 
met een zinvolle dagbesteding, sociale betrokkenheid 
en meer meedoen in de samenleving.  

Lucertis  
Oostkade 18  
3201 AM Spijkenisse  
 
088-3588888   
info@lucertis.nl  
www.lucertis.nl  

  jongeren die hun weg 
naar de reguliere 
hulpverlening niet weten 
te vinden.  
  

specialistische psychiatrische zorg aan kinderen.  
  

Indigo (onderdeel van Parnassia)  
Winston Churchilllaan 205  
3202 GN Spijkenisse  
En  
Thorbeckelaan 63  
3201 WJ Spijkenisse  
  
088 - 3571900  
secretariaat@indigorijnmond.nl  www.indigo.nl  

    Hulp bij psychische problemen. voorlichting, cursussen 
en kortdurende behandelingen bij psychische, 
psychosociale en/of verslavingsproblemen. Hulp 
wordt geboden In groepsverband, individueel, online 
of in de eigen omgeving. Ondersteuning om weer grip 
op eigen leven te krijgen. Zo wordt voorkomen dat 
problemen steeds erger worden.   

MEE Zuid-Hollandse Eilanden  

Hoogwerfsingel 2  

3202 SP Spijkenisse  

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur 

0181 – 33 35 07 

servicebureau@meeplus.nl 

www.meeplus.nl  

Voor meer informatie  kunt u bellen naar 
ons servicebureau. 

Mensen met een 
verstandelijke beperking.  

Mensen met NAH (niet 
aangeboren 
hersenletsel). 

Mensen met een 
lichamelijke beperking. 

Mensen met ASS 
(autisme). 

Informatie, advies en ondersteuning. 
Heeft iemand  recht op langdurige zorg (met een Wlz-
indicatie) dan kan MEE ondersteuning bieden bij het 
vinden of krijgen van goede zorg en bij het aanvragen 
van de WLZ indicatie.  
MEE Mantelzorg ondersteunt mantelzorgers en 
vrijwilligers in Nissewaard zodat zij de zorg beter en 
langer volhouden. mantelzorg@meeplus.nl 
Cursussen en trainingen.  
Psychodiagnostiek. 
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Pameijer  
(verschillende locaties in Spijkenisse)  
  
0181-627439   
https://pameijer.nl   

Els Hijlkema (0882714762) 
Els.hijlkema@pameijer.nl  

Voor mensen met een  
(licht) verstandelijke 
beperking of 
psychosociale of 
psychiatrische 
problematiek.   

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de 
samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij 
wonen, werken, vrije tijd en opgroeien, altijd vanuit 
hun eigen kracht en talent.  

GGZ Delfland  
P.J. Bliekstraat 5, 3201 PL Spijkenisse  
 
0181-508000   
www.ggz-delfland.nl  

    Hulp bij psychische klachten  

Ipsedebruggen  
  
0800 - 9988777 / 0181 – 617519 
lantencontact@ipsedebruggen.nl  
 www.ipsedebruggen.nl   

  bieden bijzondere zorg 
aan mensen met een 
handicap.  

Verstandelijke gehandicapten zorg, Wonen, 
Dagbesteding, Hulp thuis of op school,  tijdelijk 
verblijf, financieel beheer  

Wet langdurige zorg (Wlz)  
  
  
  
  

www.zorgwijzer.nl  
  
  

Blijvend intensieve zorg 
kan geboden worden 
vanuit Wlz  

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of de 
inwoner daarvoor in aanmerking komt.   

Persoonsgebonden Budget (Pgb)  
  

Voor vragen: www.svb.nl  Kwetsbare ouderen, 
chronisch zieken,  
mensen met een 
lichamelijke, 
verstandelijke    

Zorg kan ingekocht worden; begeleiding, persoonlijke 
verzorging –en of verpleging, hulpmiddelen en 
voorzieningen  

Crisissituaties bij gezinnen  
010-2330000  
  

24 uur per dag bereikbaar  Kinderen die acuut in hun 
veiligheid bedreigd 
worden, krijgen snelle en 
deskundige hulp van het 
crisisinterventieteam.  

Sprake van ernstige mishandeling of verwaarlozing van 
kinderen. Politie, ziekenhuizen, huisartsen, scholen, 
hulpverleners maar ook ouder kunnen contact 
opnemen met het crisisinterventieteam.   
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Humanitas Steun bij rouw 
06 2020 8751 
sbr.vpr@humanitas.nl 

Silvia den Dulk 
Contactpersoon  
 
 
 

 Heb je een dierbare verloren, dan staat de wereld stil. 
Een vrijwilliger van Steun bij Rouw reikt je graag de 
hand en bezoekt jou thuis. 

  
3. Advies en hulp overig  

  
Stichting JOZ (Jongerenwerk Op Zuid)  
Westdijk 9  of  Vasalisplein 17  
3206 RM         3207 HX Spijkenisse  
  
06-22397437  
fouad.al.bouayadi@stichting-joz-nl  
http://stichtingjoz.nl/joz-in-nissewaard  

Fouad Al Bouayadi, Operationeel leidinggevende  

 
  

Jongeren van 10 tot 23 
jaar  

Jongeren stimuleren tot een actieve, zinvolle en 
georganiseerde vrijetijdsbesteding en 
maatschappelijke participatie.  

Centrum voor Jeugd en Gezin CJG  
  
0181-237100  
https://cjgnissewaard.nl   
  
  

Saskia Bispham  Ouders, jongeren en 
professionals  

voor vragen rond opvoeden en opgroeien. Vanuit 
het CJG zijn vier jeugdondersteuningsteams (JOT) 
actief:  
Noord, Zuid-West, Zuid-Oost en Kernen. Binnen 
een JOT werken professionals met verschillende 
deskundigheid samen. Zij kunnen zelf 
ondersteuning bieden maar ook begeleiden naar 
intensievere, specialistische hulp.  
BABY UITZET; mogelijkheid om baby uitzet aan te 
vragen. Hiervoor contact opnemen met CJG > 
verwijzen door naar instanties en organisaties.  

Stichting Humanitas  
Home Start  Nissewaard en Rozenburg 
Veerman 3   
3201 GH Spijkenisse  
 

06-53798943 (Sandra) 
sdroger@stichtinghumanitas.nl 
06-83095916 (Willy) 
wdepijper@stichtinghumanitas.nl                              

  Home-Start bied (aanstaande) ouders met 
kinderen van 0 t/m15 jaar een steuntje in de rug. 
Getrainde vrijwilligers die begeleid worden door 
een professional, bezoeken 1x per week een 
dagdeel de gezinnen die daar behoefte aan 
hebben. De vrijwilligers bieden steun, 
vriendschappelijk contact, en praktische 
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opvoedhulp. De ouders bepalen waar ze bij 
geholpen willen worden. 
  

School maatschappelijk werk  
Voortgezet onderwijs  
Enver (Flexus jeugdplein)  
  
 010-221199  
 info@enver.nl 
 www.flexusjeugdplein.nl  
  

  
Mieke Willigers  
Coördinator School Maatschappelijk Werk 
Voortgezet Onderwijs.  
  
  
  
  

    
  
  

 
School maatschappelijk werk  
Basisonderwijs  
Kwadraad  
  
  
06-10479920 / 0181-679859   
info@kwadraad.nl   
www.kwadraad.nl  
  

 Corina van der Wekken  
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Steunpunt Onderwijs ZHE 
Jan Campertlaan 2a 
3201 AX Spijkenisse 
  
088-8928150   
steunpunt@enver.nl   
 
 

Contactpersonen: 
Anouk van Cruijningen 
Yvonne Welten  
Yolanda Blue 
Claudia Capello 
 
Aanmelden via de 
Leerplichtambtenaren gemeente 
Nissewaard: 140181 
 
 

jongeren tussen 18 en 23  
  
Voor volwassenen 
zonder startkwalificatie 
het Steunpunt 
incidenteel en overleg 
ook iets betekenen.   

Geven advies over opleidingen aan jongeren zonder 
startkwalificatie. (Geen HAVO of MBO-2 diploma). Het 
steunpunt helpt jongeren aan een startkwalificatie 
door de beroepskeuze te onderzoeken.   
 
Aanmeldingen verlopen via de Leerplichtambtenaren 
en de RMC medewerkers van de diverse gemeenten 
op de Zuid Hollandse Eilanden. Cliënten kunnen geen 
direct contact met het Steunpunt opnemen. 
 

Enver  
(Trivium Lindenhof)  
(centraal bureau)  
Lichtenauerlaan 222  
3062 ME Rotterdam  
  
088-8928250  
info@enver.nl  
www.enver.nl  
   

  Gezinnen en jongeren  Ambulante jeugdhulp: Gezinscoaching, Jeugd en 
opvoedingsondersteuning.   
  
Fasehuis: begeleiding aan jongeren ter voorbereiding 
op zelfstandig wonen. Voor jongeren van zestien tot 
twintig jaar, die niet langer thuis kunnen wonen.  
  
Crisisopvang  

 
 

Vluchtelingenwerk   
Voorstraat 61  
3201 BA  Spijkenisse  
  
0181-283490  
fbirahij@vluchtelingenwerk.nl 
www.vluchtelingenwerk.nl  

Fine Birahij     
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Zuidwester  
regio Voorne-Putten  
  
 06-13580215  
g.scholtes@zuidwester.org   
www.zuidwester.org   

Gerda Scholtes  
  

Personen met een 
verstandelijke beperking, 
jongeren met sociale- of 
gedragsproblemen. 
Kinderen en 
volwassenen.  

ondersteuning zodat ze zelf hun weg in het leven 
kunnen vinden, en zorg en woningen leveren aan 
mensen die dag en nacht volledige zorg en aandacht 
vragen.  

Stichting Konnekt Buurtnetwerken  
Lenteakker 5c  
3206 TB Spijkenisse   
 
0181-375123    
konnekt@live.nl  
www.konnekt-buurtnetwerken.nl 
www.facebook.com/Buurtnetwerk  

Harry Bos 
 

  Maakt connecties, aan de mensen die bij Konnekt 
komen wordt gevraagd of zij ook iets kunnen waar 
andere mensen gebruik van kunnen maken.  
Vrijwilligers worden in contact gebracht met mensen 
die hulp kunnen gebruiken.  
  

Buurthuiskamer Leger des Heils  
Anthonius van der Nootstraat 8   
3201 BG Spijkenisse  
  
0181 612279   
korps.spijkenisse@legerdesheils.nl   
http://www.ldh-spijkenisse.nl   

    Laagdrempelig in de wijk. Mensen worden met elkaar 
in contact gebracht, er worden pannenkoeken 
middagen georganiseerd. Mensen kunnen terecht 
voor vragen op het gebied van financiën en 
administratie.  

Ontmoetings en activeringscentrum Spijkenisse 
  
088-2716007 

Contactpersoon: Petra van der Starre en  
Andrew de Jong 

koffie drinken, eten in 
het wijkrestaurant, 
klussen, een creatieve 
workshop volgen of het 
internetcafé gebruiken.   

deelnemers krijgen meer sociale contacten en ervaren 
een verrijking van hun leven. Dit heeft een positieve 
invloed op hun emotioneel welbevinden en het 
tegengaan van sociaal isolement.  
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Buurtcirkel Pameijer 
06-10059025 of 088-2714762 

Els.hijlkema@pameijer.nl 
 

Contactpersoon Els Hijlkema   Voor iedereen die 
graag meer sociale 
contacten wil, iets wil 
doen voor en met 
mensen in de wijk en 
daarbij wat hulp nodig 
heeft..   

Via Buurtcirkel leer je nieuwe mensen kennen, 
kan je je eigen talenten inzetten om iemand 
anders te helpen en kan je hulp vragen bij 
dingen die voor jou minder makkelijk zijn. 
Deelnemers krijgen meer sociale contacten en 
ervaren dit als positief voor hun sociaal-
emotioneel welbevinden. Doordat bewoners 
meer met elkaar gaan doen is er op termijn 
minder professionele inzet nodig en zijn mensen 
minder eenzaam. Er is een professioneel coach 
en een vrijwilliger betrokken bij Buurtcirkel. 

ANBO (regio zuidwest)  
Falernogaard 4   
3206 PS NISSEWAARD   
  
(0181) 644395 secretaris   
info@anbo.nl    
www.anbo.nl   

  oudere inwoners   
  
  

behartigt belangen op het terrein van: Wonen, 
Zorg, Mobiliteit, Toegankelijkheid, Veiligheid, 
Inkomen.  

Ombudsteam PVDA Nissewaard  
  
06-38720285   
ombudsteam@pvda-nissewaard.nl   
https://nissewaard.pvda.nl   

Ada van der Kamp    Het Ombudsteam heeft een verwijzende 
functie. Ze gaan niet zelf met de inhoud aan de 
slag. Zij gaan vertrouwelijk met de informatie 
om en brengen voor hun advies niets in 
rekening.  

Veilig thuis  
  
0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)   
info@veiligthuiszhz.nl    
www.vooreenveiligthuis.nl   

    Veilig thuis is advies en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling  
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GGD Zorgpunt ZHE  
LZN Lokaal zorg netwerk  
   
010-4438777  
www.ggdrotterdamrijnmond.nl/zorgverlening/lokaalzorgnetwerk.html   

   Inwoners van Bernisse,  
Brielle, Dirksland,  
Goedereede,  
Hellevoetsluis,  
Middelharnis,  
Oostflakkee,  
Nissewaard en 
Westvoorne.  

hulpverlening organiseren voor mensen die te 
maken hebben met een opeenstapeling van 
problemen en/of huiselijk geweld.  
  
  
  
  
  
  
  

DigiTaalhuis  
Gevestigd in de Boekenberg, Leer Meer Plein 1e verdieping, 
Markt 40   
3201 CZ Spijkenisse   
06-11835039  
taalhuis@deboekenberg.nl  en cc naar Paula Sangers via 
PSangers@deboekenberg.nl 
 
www.nissewaardleert.nl   

Paula Sangers  Inwoners van 
Nissewaard. 
Spreekuren 
Ma en di:  
13.30-15.30 uur 
Woe:                      
10.00-12.00 en 
13.00-15.00 

Het DigiTaalhuis is een centrale plek waar 
volwassenen met een taalachterstand en/of met 
weinig digitale vaardigheden terecht kunnen 
voor formele en informele lessen. 
Het DigiTaalhuis bestaat uit verschillende 
netwerken van organisaties en scholen die 
lessen en/of ondersteuning bieden op het 
gebied van taal en digitale vaardigheden. 

IDO 
IDO 
Gevestigd in de Boekenberg, 1e verdieping Leer Meer Plein 
Markt 40 
3201 CZ  Spijkenisse 
 
06 83342147 
s.letschert@deboekenberg.nl 
 
 
 

Marjolein Kempers 
Medewerker Maatschappelijke 
Bibliotheek 
Tel. direct 0181 - 791082  
  06 - 57600975 

Donderdag van 14:00 
tot 16:00 uur 
spreekuur 

Tegenwoordig kun je van alles regelen via de 
digitale overheid. Niet iedereen is handig met 
internet en daarom worden landelijk 
Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) 
geopend in bibliotheken. Mensen kunnen hier 
terecht met vragen over landelijke organisaties, 
zoals de SVB, het UWV en de belastingdienst 
maar ook met vragen over de lokale 
organisaties. Bij het loket wordt bepaald waar 
de vraag thuishoort en vervolgens zullen de 
mensen worden doorverwezen naar de 
betreffende organisatie.  
 



17  
  

Home Instead  
Voorstraat 15  
3241 EE  MIDDELHARNIS  
  
018-7745437  
pvandervliet@homeinstead.nl   
www.homeinstead.nl   
  

Paola van der Vliet (klant 
coördinator)  

ouderen  individuele begeleiding, praktische hulp en 
persoonlijke verzorging bieden zodat ouderen 
langer veilig thuis kunnen wonen, met behoud 
van eigen regie en persoonlijke integriteit.  

Zorgverzekeringslijn  
www.zorgverzekeringslijn.nl  
  

Informatie via website  
  

  Bij een casus of probleem mbt zorg kan men 
contact opnemen met de zorgverzekeringslijn   

Crisiskaart Rijnmond  
https://www.crisiskaart-rijnmond.nl/crisiskaart-4/  
  

Op de crisiskaart staat alle info die 
bij een crisis van belang is. Swo  
  

  De Crisiskaart biedt de mogelijkheid om zaken 
rondom een (psychische) crisis vooraf te 
regelen.   

Wijkagenten  www.politie.nl nissewaard      
  
  
  
  
  

4. Re-integratie / training / werk   
  

Ipse de bruggen netwerk  
 
0181-690084   
info@ipsedebruggen.nl   
www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/57/netwerk   

Nico van der Zwan  Mensen met een 
verstandelijke beperking  

Bij NetWerk werken en leren. Ze kunnen zich hier 
creatief ontwikkelen of administratief, industrieel of 
kantinewerk doen. Leren is een belangrijke 
doelstelling.  
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Voorne-Putten Werkt   
Het werkleerbedrijf voor Voorne-Putten en het  
Havengebied  
 
0181-692555   
info@vpwerkt.nl 
www.vpwerkt.nl  

  Inwoners van Brielle,  
Westvoorne,  
Hellevoetsluis en  
Nissewaard  

Voert de Wet sociale werkvoorziening en  
Participatiewet uit, waarbij de gemeente Nissewaard 
optreedt als centrumgemeente.  

  
    

5. Woonopvang (crisis)  
  

Enver  
(centraal bureau)  
Eendrachtsweg 48  
3012 LD Rotterdam  
 
085-4867070  
info@enver.nl  
www.enver.nl  
  
(Flexus jeugdplein)  
Jongerenopvang Humanitas  
Zwanenhoek 125  
3201 HT Spijkenisse  
  
0181-623788  
team.jo@flexusjeugdplein.nl   
www.flexusjeugdplein.nl  

Mieke Francken  
miekefrancken@flexusjeugdplein.nl   
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
Jongeren die geen woon- 
of verblijfplaats hebben  
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Enver  
 (centraal bureau)  
Eendrachtsweg 48  
3012 LD Rotterdam   
 
085-4867070   
info@enver.nl  
www.enver.nl  
  
Vrouwenopvang   
Beurtschipper 50  
3201 GA Spijkenisse  
 
0181-625652  
team.vo@flexusjeugdplein.nl   
vrouwenopvang@flexusjeugdplein.nl   
www.flexusjeugdplein.nl  

    
  
  
  
  
  
  
Vrouwen met jonge 
kinderen die geen woon- 
of verblijfplaats hebben 
of een bedreigde 
thuissituatie hebben   

  

    
Leger des Heils   
De Opstap  
Breeweg 11  
3201 VB Spijkenisse  
  
0181-659883  
korps.Nissewaard@legerdesheils.nl  
www.ldh-spijkenisse.nl  

Michelle van Someren  
06-12297047  
  
Aanmelden via T. Daubinet, Stadhuis 
(dagelijks van 08.00 – 11.30 uur) 
 

Gezinnen (ook met 
kinderen), mannen en 
vrouwen die tijdelijk 
opvang en begeleiding 
nodig hebben.  

Opvang verblijfsduur in principe gesteld op 6 weken. 
Verlenging is mogelijk de cliënt kan maximaal 6 
maanden verblijven in De Opstap.  

Leger des Heils   
De Boeg  
Industriestraat 10  
3201 VB Spijkenisse  
  
0181-699413   
korps.Nissewaard@legerdesheils.nl  
www.ldh-spijkenisse.nl   

Michelle van Someren  
06-12297047  
  
Aanmelden via T. Daubinet, Stadhuis 
(dagelijks van 08.00 – 11.30 uur) 
 

Personen die geen 
woon- of verblijfplaats 
hebben.  

Kortdurende zorg kamers met meerdere bedden  
het verstrekken van voeding;  
gelegenheid tot douchen, kleding wassen, 
kledingverstrekking, postadressen, 
Budgetteren, dagactiviteiten.   
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Middin   
  
070 322 22 46 (het algemene nummer)    
info@middin.nl     
www.middin.nlwww.ldh-spijkenisse.nl  
  

  De cliënten  hebben een  
verstandelijke, 
lichamelijke of 
meervoudige beperking. 
Ook mensen met 
nietaangeboren 
hersenletsel  
of een beperking door 
ouderdom  

Middin biedt begeleiding en zorg aan kwetsbare 
burgers. Op gebied van: Dagelijks leven, werk, 
dagbesteding, wonen, opvang. Middin beschikt over 
diverse typen woningen en biedt verschillende  
woonvormen. Ze bieden ook een 
kamertrainingstraject voor jongere die willen leren om 
zelfstandig te gaan wonen.  
  

Timon  
 
010-7519622    
toegang@timon.nl     
www.timon.nl   
  
  

  Jongeren en 
jongvolwassenen  

Diverse zorgvormen; crisishulp, specialistische hulp 
thuis, kleinschalige woonvormen.   

  
  
  
  
  
  

6. Woningcorporaties  
  

De leeuw van Putten  
Oostkade 16  
3201 AM Spijkenisse  
  
0181-601333    
info@deleeuwvanputten.nl   
http://www.deleeuwvanputten.nl   

Mw. Da Cruz   
0181-601332   
MdaCruz@deleeuwvanputten.nl  
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Maasdelta Spijkenisse  
Thorbeckelaan 82 E   
3201 WK Spijkenisse  
  
0181-603703  
Nissewaard@maasdelta.nl    
www.maasdelta.nl   

Astrid Polder  
 
  

    

Woonbron  
Kinheim 15  
3191 EG HOOGVLIET (RT)  
  
010-2311311   
www.woonbron.nl   

Pia Messemaker   
088-9660453   
P.Messemaker@woonbron.nl  

    

Woonstichting De zes kernen  
Gemeenlandsedijk Zuid 12a  
3216 AH Abbenbroek  
  
0181-668222  
info@dezeskernen.nl   
http://www.dezeskernen.nl   

Silvia Kleinjan   
  
0181-668224   
s.kleinjan@dezeskernen.nl  

    

Vestia  
088-1242424   
https://vestia.nl   

Phillipe Tankink 
philippe.tankink@vestia.nl  

    

        
Woonzorg  
www.woonzorg.nl   

Wilma Kruidenier  
w.kruidenier@woonzorg.nl  
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Kompas Nissewaard  
Raadhuislaan 2  
3201 EL Spijkenisse    
 
0181-611000   
info@kompas.nl   
www.kompas.nl   

      

MVGM Verhuurkantoor Rotterdam  
Stadhuisplein 4  
3012 AS Rotterdam   
  
010-294700   
verhuur.rotterdam@mvgm.nl   
www.mvgm.nl   

      

  
  

7. Kinderopvang  
  

Smallsteps Kinderopvang  
Willemshoevelaan 6  
3202 GR Spijkenisse  
  
0800-0091   
www.smallsteps.nl/spijkenisse  

      

Voor een overzicht van alle kinderopvang instellingen 
en gastouders:  
 www.landelijkregisterkinderopvang.nl  
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8. Voorzieningen en fondsen  
Individuele Inkomenstoeslag IIT  
Basistoeslag en kindtoeslag  
Gemeente Nissewaard  
 
140181   
www.nissewaard.nl   

  Inwoners van 21 tot 
pensioen gerechtigde 
leeftijd. Kijk voor 
voorwaarden op 
www.nissewaard.nl  

Toeslag voor inwoners met een langdurig laag 
inkomen (tot 120 % van de bijstandsnorm)   

Collectieve ziektekostenverzekering  
Gemeente Nissewaard  
140181   
www.nissewaard.nl 
www.gezondverzekerd.nl   

    Voor inwoners met een inkomen tot 120 % van de 
bijstandsnorm  

Bijdrage Energiekosten  
Gemeente Nissewaard  
  
140181   
www.nissewaard.nl   

  Inwoners vanaf pensioen 
gerechtigde leeftijd  

Toeslag voor inwoners met een langdurig laag 
inkomen (tot 120 % van de bijstandsnorm)  

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 
 
 www.allekinderendoenmee.nl  
  

    Bedrag in natura voor inwoners met kinderen in de  
leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. Kan alleen 
aangevraagd worden door tussenpersoon  

Nationaal Fonds kinderhulp   
www.kinderhulp.nl   

    Voor speciale kosten voor kinderen die in armoede 
opgroeien. Kan alleen aangevraagd worden door 
tussenpersoon  

Stichting Jarige Job   
www.stichtingjarigejob.nl  

    Voor kinderen die vanwege financiële problemen 
hun verjaardag niet kunnen vieren. Kan alleen 
aangevraagd worden door tussenpersoon  

Stichting babyspullen   
www.stichtingbabyspullen.nl   

    Eenmalig pakket met gebruiksvoorwerpenvoor de 
kraamtijd.  

 www.slimmeboefjes.nl     Ouders die zich niet alle 
babybenodigdheden 
kunnen veroorloven  

Voor  € 17,50 kun een ‘StartKid’ van Slimme 
Boefjes aanvragen. Je krijgt dan alles wat de 
kraamzorg adviseert voor het verzorgen en kleden 
van een pasgeboren baby. Het babystartpakket zit 
vol gebruikte spullen van mooie kwaliteit.  
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Actie pepernoot  
www.actiepepernoot.nl   

    Actie om kinderen sinterklaas te kunnen laten 
vieren.  

Dierenvoedselbank  
Beukenlaan 7   
3203 AC Spijkenisse     
wievultmijnbak@hotmail.com  

Anita Verweij  Dierenbezitters met een 
inkomen tot € 1.370,00 
per maand kunnen in 
aanmerking komen voor 
dierenvoeding voor 
maximaal vier 
huisdieren.  

Uitgiftecentrum in de kringloopwinkel 
Groenewoud  

Overige fondsen  
http://www.papefonds.nl/  
  
https://goededoelen.nl/doel/bisschopbluyssen-
fonds  
  
https://volkskracht.nl/Stichtingen/StichtingBekker-
la-Bastide-Fonds  
  
https://www.tfonds.org/  
https://www.sintlaurensfonds.nl/  
  

      

  
9. Tweedehands winkels, ruilwinkels en overige  

  
Lets ruilwinkel Rotterdam  
Asserweg 413   
3052 AB ROTTERDAM   
  

    goederen en diensten kunnen geruild worden. De 
Ruilwinkels zijn bedoeld voor armoedebestrijding, 
als sociaal vangnet en om nieuwe kansen te 
creëren voor de vaardigheden van de deelnemers.   
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Leger des heils   
Anthonius Van der nootstraat 8  
3201 BG Spijkenisse  
  

  0181-61227981  

     Kledingwinkel   

Kringloopwinkel Groenenwoud  
Beukenlaan 7  

 06-44996054  
  

       

Kringloopwinkel Het goede doel  
Lisstraat 86  
3202 JL Spijkenisse  

  0181-617086  

     Meubels, service  

Kringloopwinkel Rataplan  
Groene Kruisstraat 4  
3201 CA Spijkenisse  

  088-8282745  

       

Noppes  
Kringloop  
Dorpsstraat 105 a  
3209 AE Hekelingen  

       

Kringloopwinkel Bernisse  
Kerkweg 15  
3214 VB Zuidland  

  06-30852002  

Dinsdag t/m zaterdag  10:00–17:00  
zondag en maandag Gesloten  
  

    

Kledingbank Zuidhollandse Eilanden  
Brielsestraatweg 3 
3221 AA Hellevoetsluis 
Openingstijden:  
Maandag, woensdag en vrijdag  10.00 – 16.00 uur  

 06-52626999  
www.kledingbankzhe.nl  

Walter Hendriks   
  
kledingbankzuidhollandzuid@gmail.com  
  
  

  Mensen die van een minimum inkomen moeten 
rondkomen te voorzien van gratis kleding en 
schoeisel.  
Je kan alleen terecht met een verwijsbrief van 
instanties. Voor een overzicht van welke instanties 
ga naar de website.  
  

Stichting Konnekt  
Lenteakker 5c  

Kledingbank      
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3206 TB Spijkenisse      
  

 

Klussen dienst Nissewaard  
Onderdeel van Ipse de bruggen   
  
140181  
www.klussendienstnissewaard.nl   
 www.ipsedebruggen.nl    

  Voor 65+ en  
gehandicapten  
  

Er werken mensen met een licht verstandelijke 
beperking. Zij voeren de klussen uit.  

Buurtrestaurant  
Buurtrestaurant SWO  
Buurtcentrum de Akkers  
Lenteakker 5  
3206 TB Spijkenisse  

José Steenbruggen    Het restaurant is elke woensdagavond geopend 
vanaf 17.30 uur. De menukaart bestaat uit 
gerechten uit de Hollandse en Internationale 
keuken. Een tafel is te reserveren via 
telefoonnummer (0181) 695 255. Het restaurant is 
niet alleen een plek om te eten, maar ook een 
ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk.  

Natuurspeeltuin Park Braband      Speeltuin in de Gaarden na schooltijd op 
woensdagmiddag, zaterdagmiddag en 
zondagmiddag is een beheerder aanwezig die vaak 
veel hoort van de situaties waar  kinderen in leven.  

  

Samen 1: projecten   
-de buurttuin    
-wereldvrouwen  

Maria van der Wiel    Mensen nader tot elkaar brengen   

Website Nissewaard voor elkaar  
 
 www.nissewaardvoorelkaar.nl  
  

    Elkaar een handje helpen! Dat wil deze website 
bereiken.  
Mensen in contact met elkaar brengen die iets 
voor elkaar kunnen betekenen. Mensen kunnen 
een vraag plaatsen of iets bv. een dienst aanbieden 
op deze site.  

Kringloopcentrum Sandrinah   
Ing. Herman de Grootweg 2  
3201 AB Spijkenisse  

 06-30852002  
  

    Huisinrichting, meubels, fietsen   
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 10.  Cursussen  
  

Omgaan met geld   
MEE Zuid-Hollandse Eilanden  
Hoogwerfsingel 2  
SP Spijkenisse  

 088- 3571357  
servicebureau@meezhe.nl   
www.meeplus.nl   

    voor mensen met een  
verstandelijke 
handicap  
  

keer per jaar een cursus van 5  
bijeenkomsten  

Assertiviteitstraining Kwadraad  
Hoogwerfsingel 2  
SP Spijkenisse  

 088-9004000  
bureaudienst.nissewaard@kwadraad.nl  
 www.kwadraad.nl  

  

Suzanne van Kampen   
s.vankampen@kwadraad.nl  
  
Planning van de trainingen via website  
Kwadraad te raadplegen  

  Empowerment voor 
vrouwen welke uit een 
gewelddadige relatie 
komen.  
  
Vrouw in de liftgroep.  
  

Vrouwen weer krachtig  
brielle  
  
  
  
Vrouwengroep thema’s; 18+,   
assertiviteit, rolverdeling, emoties  
  
  


