
       Sociale kaart  

 

Welke hulp is nodig Wat biedt het aan Adresgegevens/bereikbaarheid 

Acute medische hulp  Huisarts 

 

 SPOED 

 

 Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis 

Zie telefoonnummer van uw eigen huisarts 

 

 Alarmnummer 112 

 

Spaarne Ziekenhuis  

Spaarnepoort 1 

2134 TM  HOOFDDORP 

 023-890 89 00 

 

 

 

WMO- Haarlemmermeer 

(zorg en ondersteuning) 
Heeft u een ziekte of beperking? Zoekt u hulp bij het vinden van werk? Heeft u moeite 

om financieel rond te komen? Heeft u schulden? Of wilt u financiële ondersteuning bij 

het ondernemen? U kunt dit zeven dagen per week, op elk moment van de dag bij de 

gemeente aangeven. Met het online meldingsformulier op hun website. Nadat uw 

vraag via het meldingsformulier bij de gemeente binnen is, maakt een medewerker van 

sociale dienstverlening zo spoedig mogelijk een afspraak met u om de situatie te 

bespreken. Dit kan telefonisch zijn, maar ook persoonlijk in het raadhuis of gewoon 

bij u thuis. 

 

Een gesprek op afspraak 

Tijdens het gesprek bespreekt de medewerker van de sociale dienstverlening met u uw 

situatie. Samen kijkt u wat u zelf kunt doen en welke andere oplossingen mogelijk 

zijn. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Hierin staat wie welke stappen 

neemt en wanneer. 

 

U kunt alleen een afspraak maken via internet. Ga naar 

www.gemeentehaarlemmermeer.nl  voor het invullen van een 

online afsprakenformulier. U heeft hiervoor wel uw  DigiD 

nodig. 

  

Heeft u een vraag over de nieuwe werkwijze of over de 

mogelijkheden van de sociale dienstverlening van de 

gemeente, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 0900-

1852. 

  

Gemeente Haarlemmermeer 

Raadhuisplein 1  

2132 TZ Hoofddorp  

Postbus 250  

2130 AG Hoofddorp  

 0900 1852  

info@haarlemmermeer.nl 

 

 

 

 

http://www.gemeentehaarlemmermeer.nl/
mailto:info@haarlemmermeer.nl


Mantelzorg steunpunt Mantelzorg & Meer richt zich op een adequate ondersteuning van mantelzorgers in de 

regio, zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en 

wensen. 

 

Geeft ondersteuning wanneer u als mantelzorger vragen heeft, of behoefte heeft aan 

een luisterend oor. Ook organiseren zij bijeenkomsten. Er zijn vrijwilligers 

beschikbaar die uw taak even over kunnen nemen zodat u even weg kan. 

 

 

Kantoor 

Lutulistraat 145 

2131 TG Hoofddorp 

Bezoek op afspraak 

 

 020-333 53 53 

 

Voor meer informatieve kijk op de site 

www.mantelzorgenmeer.nl 

E-mail: info@mantelzorgenmeer.nl 

 

Amstelring 

(zorg voor iedereen) 

Is een organisatie voor zorg aan huis en verpleegd wonen. Vanuit het hoofdkantoor in 

Amsterdam zijn er in verschillende plaatsen wijkteams gestationeerd.  

 Thuiszorg 

 Hulp bij huishouden 

 Verpleging en verzorging 

 Revalidatie 

 Dementiezorg 

 Tafeltje dekje 

 Thuiskapper 

 

 

 

Heeft u vragen of wilt u zorg aanvragen?   

  0900 - 1866  / 5 cent per minuut 

Maandag t/m vrijdag: 07:30 - 18:00 uur 

Zaterdag en zondag: 07:30 - 17:00 uur 

 

Adres 
Wijkteam De Vennep 

Hugo de Vriesstraat 32-34 

2153 CT Nieuw-Vennep 

Bereikbaar tussen: 

07.00 en 23.00 uur 

 06 - 205 31 040 

E-mail: devennep@amstelring.nl 

 

Buurtzorg  

(zorg) 

Wij vinden het van belang dat u een persoonlijke begeleider heeft. De begeleider 

onderzoekt samen met u en uw omgeving wat u nodig heeft. Naast de persoonlijke 

verzorging, heeft de begeleider indien nodig contact met uw huisarts en of andere 
zorgverleners. 

 Wij bieden zorg na ziekenhuis opname 

 Wanneer uw huisarts het nodig vindt 

 Maar u kunt ook zelf bellen 

Een telefoontje is vaak voldoende. Wij maken daarna een afspraak voor een intake 

gesprek. Tijdens het intake gesprek wordt de zorgbehoefte en de zorgmomenten 

besproken. Deze afspraken komen in uw dossier, dat bij u thuis blijft. Wij zijn een 
klein team, maar groot genoeg om de zorg te kunnen continueren. 

Indien nodig wordt er door ons een indicatie aangevraagd bij het CIZ (Centrum 

Indicatiestelling Zorg) 

U kunt ons 24 uur bereiken                                                      

Lucas Bolsstraat 10 d,                                                          
2152 CZ Nieuw-Vennep 

 06-83224070                                                                      
E-mail: nieuwvennep@buurtzorgnederland.com 

 

 

http://www.mantelzorgenmeer.nl/
mailto:devennep@amstelring.nl


Flexicura 

(zorg voor iedereen) 
Flexicura levert alle vormen van zorg in de Haarlemmermeer. Zowel bij het 

huishouden,boodschappen als 24-uurszorg. Ook kan er iemand als begeleiding met u 

meegaan als u een arts bezoekt. 

 

 

U kunt ze tijdens kantoortijden bereiken. 

Manenburgdreef 101, 

2135 GW  HOOFDDORP 

023-510 03 00 

info@flexicura.nl 

E-mail: www.flexicura.nl   

 

 

 

 

Diaconie 

(algemeen) 

Ook kunt u bij de diaconie om hulp vragen. Indien mogelijk gaan wij op zoek naar 

vrijwilligers die u kunnen bijstaan en anders helpen wij u op weg naar de juiste 

instanties. 

E-mail: www.wittekerk.nl, onder de sectie hulp kunt u onze 

telefoonnummers vinden of mail naar hulp@wittekerk.nl. 

 

Site: www.pgderank.nl via “Gemeente” onder “College van 

Diakenen” klikt u  “sociale kaart” aan. 

Meerwaarde 

 (voordeurteam) 

 

 

Bij het voordeurteam kunt u terecht met vragen op het gebied van wetten en 

regelingen en over de mogelijkheden van instellingen en instanties. Maar ook met 

vragen of problemen over relaties, werk, omgaan met anderen, identiteit, gezondheid, 

verwerking en hulpverleners kunt u bij het Voordeurteam terecht. Er is een special 

ouderenadviseur en er zijn sociale raadslieden aanwezig. Ook kunnen zij u helpen met 

het invullen van aanvraagformulier om thuishulp te ontvangen. 

 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en  

11.30 uur. 

Adres: Dr. Van Dorstenstraat 1,                                               

2132 JR in Hoofddorp. 

 023-5698868 

 

 E-mail: www.meerwaarde.nl of 

voordeurteam@meerwaarde.nl 
 

 

Belastingdienst 

(financieel) 
 Aanvragen van huurtoeslag 

 Aanvragen van zorgtoeslag 

 Aanvragen van WW uitkering 

E-mail: www.belastingdienst.nl 

 0800 - 0543 

Humanitas 

(hulp bij financiën) 

Heeft u geen overzicht in uw financiële  administratie. Ontvangt u regelmatig 

aanmaningen en ziet u door de bomen het bos niet meer. Neem dan contact met 

Humanitas op, zij helpen u graag om alles op een rijtje te zetten.  

Humanitas 

Afdeling Haarlemmermeer  

Gudumholm 4 

2133 HH Hoofddorp 

06 21357059 

E-mail: haarlemmermeer@humanitas.nl 

 

Stichting Leergeld 

(financiële steun) 

Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld, die 

ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 

Bij een beperkte inkomenssituatie van hun ouders of verzorgers kunnen de kinderen 

onvoldoende deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt 

deze kinderen kansen en laat ze meedoen. 

Wilt u een gesprek met één van onze intermediairs of heeft u 

andere vragen, dan kunt u bellen met het kantoor van 

Leergeld Haarlemmermeer:          06 - 29 35 22 18 

(maandag, dinsdag en donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur) 

of een e-mail sturen naar: info@meerleergeld.nl 

E-mail: www.meerleergeld.nl 
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De Voedselbank 

(financiële steun) 

 

 

 

Indien u maandelijks moet rondkomen van een minimaalbedrag (zie rekenschema van 

de voedselbank) kunt u ter ondersteuning een voedselpakket ontvangen en/of 

aanvragen.  

Het aanvragen om in aanmerking te komen voor de 

voedselbank loopt via het WMO loket van de gemeente. (zie 

hierboven) 

ANBO 

(behoefte aan gezelschap) 

U bent van harte welkom in ons ANBO huis voor een kopje koffie, een praatje of een 

activiteit zoals biljarten, kaarten, sjoelen enz.  

Wij bezitten een eigen busje. Deze brengt alle 50+ers tegen een geringe vergoeding 

naar elk gebied. 

 

Er worden bus- en fietsreizen georganiseerd 

 

 

U kunt terecht in het gebouw van de Seniorenvereniging 

Haarlemmermeer-Noord (voorheen ANBO) 

Eugenie Previnaireweg 63  

Nieuw-Vennep 

 
 0252-681985 

 Openingstijden: 

Maandag 13.30 uur tot 16.30 uur 

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 16.30 uur 

 

De Sociëteit 

(behoefte aan gezelschap) 

De Sociëteit is een initiatief van de gemeente, zorginstelling Cordaan, zorgcentrum 

Westerkim en thuiszorgorganisatie Amstelring. Ouderen kunnen in De Sociëteit 

anderen ontmoeten, een kop koffie drinken en meedoen met activiteiten. Daarnaast 

kunnen ze informatie krijgen over de zorg. Maar ze kunnen er ook terecht met vragen 

over hulp in de huishouding of bij de administratie. 

De Sociëteit zit in het café van Pier K, Harmonieplein 2 in 

Nieuw-Vennep.  

Elke donderdag open van 10.00 – 16.00 uur. Toegang en 

koffie zijn gratis. Een maaltijd kost vijf euro 

E-mail: www.societeit-nieuwvennep.nl 

Nuttige websites 

 Op internet kun je zeer veel informatie vinden. Enkele nuttige websites zijn: 

 www.ikzoekchristelijkehulp.nl: Op deze website vind je informatie over christelijke zorg en hulpverlening in Nederland. 

 www.mijnzorg.nl: Een website voor informatie over identiteitsgebonden hulp. 

 www.cvppp.nl: De website van de christelijke vereniging van psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. Kijk bij de verwijslijst. 

 www.nvvch.nl: De website van de Nederlandse vereniging van vrijgevestigde christen hupverleners. Kijk voor namen van hulpverleners onder ‘hulpverleners op de kaart’.  

http://www.societeit-nieuwvennep.nl/
http://www.ikzoekchristelijkehulp.nl/
http://www.mijnzorg.nl/
http://www.cvppp.nl/
http://cvppp.nl/site/Verwijslijst
http://www.nvvch.nl/
http://www.nvvch.nl/hulpverleners-op-de-kaart

