
Sociale kaart
Op deze kaart staat een overzicht van het aanbod van 

ondersteuning en hulp binnen de gemeente Lansingerland.

Leeswijzer Sociale Kaart
Pagina 1 en 2 geven een opsomming van de vrij 
toegankelijke voorzieningen voor iedere inwoner in 
Lansingerland (ook wel ‘voorliggend veld’ genoemd). 
Deze voorzieningen zijn op deze kaart verdeeld over 
verschillende thema’s binnen het sociaal domein. 
Binnen de thema’s is aangegeven wanneer 
voorzieningen voor specifieke leeftijdsgroepen 
bedoeld zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrij 
toegankelijke voorzieningen en geïndiceerde 
voorzieningen (geïndiceerd door de consulent van de 
gemeente). Op de laatste pagina is het proces van de 
toegang tot de geïndiceerde voorzieningen 
weergegeven. 
* De lijst is niet uitputtend. Kijk voor mogelijke 
soortgelijke voorzieningen op de websites van de 
organisaties. 



Overzicht aanbod vrij toegankelijke voorzieningen
Beschikbaar voor alle inwoners met een (lichte) ondersteuningsvraag zonder 
onderzoek naar omstandigheden.

• Home-start (vanaf 28 wk. zwangerschap tot 18 
jaar) – Humanitas

• Jeugd- en Jongerenwerk (10-23 jaar) - Jeugd- & 
Jongerenwerk Midden-Holland (STJJMH)

• Opvoedinformatie - Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG)

• Voorlichting, themabijeenkomsten & 
preventieve trainingen – CJG

• Training rond thema gezin en opvoeden –
Kwadraad

• Opvoedbureau – Kwadraad
• Jeugdcoach op school (JOS) – Schoolformaat
• Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming –

VTV
• Cliëntondersteuning – MEE Rotterdam Rijnmond
• Info- & contactavond Wonen voor ouders – MEE 

Rotterdam Rijnmond

Opvoeden en gezin
• Leergeld (0-17 jaar) - Stichting Leergeld Zuid-

Holland Midden
• Contributie tegemoetkoming (0-18 jaar) -

Jeugdfonds sport en cultuur
• Jeugd- en Jongerenwerk (10-23 jaar) - Jeugd- & 

Jongerenwerk Midden-Holland (STJJMH)
• Jongerencoaching (16-27 jaar) - De Jonge Krijger
• Rotterdampas – Rotterdampas
• Get a Grip (16-24 jaar) – Humanitas
• Thuisadministratie – Humanitas
• Vroeg eropaf: aanpak tegen schulden -

Kwadraad
• Algemeen Maatschappelijk Werk - Kwadraad
• Spreekuur SamenDoen - Kwadraad
• Sociaal Raadslid – Kwadraad
• Belastingbrigade - Welzijn Lansingerland
• Schuldhulpmaatje - Talent Maatje
• Begeleiding werk – JobHulpMaatje
• MEE - MEE Rotterdam Rijnmond
• Voedselbank – Voedselbank
• Kledingbank - Kledingbank
• Sociale Verzekeringsbank (SVB) (bij onvolledige 

AOW) - Sociale Verzekeringsbank
• Collectieve zorgverzekering -

Gemeente/Zorgverzekeraar DSW

Geld, inkomen en werk

• WEGWIJS bij Scheiden - Scheidingspunt 
Lansingerland

• Cursussen Relatie & Scheiden - Kwadraad
• Houd me vast (relatiegesprekken) - Kwadraad

Relaties

https://www.home-start.nl/lansingerland/home
https://ikbenervoorjou.nu/lansingerland/
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/themas
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/cursus?locatie=lansingerland
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.schoolformaat.nl/
https://www.wijzijnvtv.nl/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://www.elkkinddoetmee.nl/lansingerland-3/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/
https://ikbenervoorjou.nu/lansingerland/
https://jongekrijger.com/
https://www.rotterdampas.nl/
https://www.humanitas.nl/afdeling/lansingerland/activiteiten/get-a-grip/
https://www.humanitas.nl/afdeling/lansingerland/activiteiten/thuisadministratie/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.welzijnlansingerland.nl/praktische-hulp
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/lansingerland/
https://jobhulpmaatje.nl/locaties/lansingerland/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://voedselbankennederland.nl/
https://www.kledingbank-lansingerland.nl/
https://www.svb.nl/nl/
https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/lansingerland/passende-zorg/#!/pakketten
https://www.scheidingspuntlansingerland.nl/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/


• Leergeld (0-17 jaar) - Stichting Leergeld Zuid-
Holland Midden

• Contributie tegemoetkoming (0-18 jaar) -
Jeugdfonds sport en cultuur

• Maatjes project (6-24 jaar) - Jong Perspectief
• Diverse activiteiten (10-23 jaar) - Stichting 

Leergeld Zuid-Holland Midden
• Overzicht Sport en Cultuuraanbod -

Lansingerland Beweegt
• Rotterdampas - Rotterdampas
• Maatje Tandem – Humanitas
• Sport MEE – MEE Rotterdam Rijnmond
• MEE op Weg (zelfstandig leren reizen) - MEE 

Rotterdam Rijnmond
• Training bewegen en ontspannen - GGZ 

Delfland
• Beweegactiviteiten – Welzijn Lansingerland
• Dagbesteding - Welzijn Lansingerland
• Maatje (65+ jaar) –Vier het leven
• Samen Doen Spreekuur - Kwadraad

Activiteiten en sport

• MEE op Weg (zelfstandig leren reizen) - MEE 
Rotterdam Rijnmond

• Terminale zorg door vrijwilligers - Welzijn 
Lansingerland

• Dagbesteding - Welzijn Lansingerland
• Praktische diensten - Welzijn Lansingerland
• Digitale vaardigheid - Welzijn Lansingerland
• Ouderenadvies – Welzijn Lansingerland
• Alzheimercafé – Welzijn Lansingerland
• Sociale Verzekeringsbank (SVB) (bij onvolledige 

AOW) - Sociale Verzekeringsbank
• Maatje (65+ jaar) – Vier het leven
• Culturele activiteiten - Vier het leven
• Maatje 65+ - Humanitas
• Café Over-leven - Stichting Hospice 

Lansingerland

Ouderen (65+)

• Inloop GGZ - GGZ Delfland
• Cliëntondersteuning – MEE Rotterdam Rijnmond
• Inloopspreekuur - MEE Rotterdam Rijnmond
• Sociaal Raadslid – Kwadraad
• Algemeen Maatschappelijk Werk – Kwadraad
• Hulp bij huiselijk geweld - Kwadraad
• Assertiviteitstrainging eenzaamheid - Kwadraad
• Steunpunt Mantelzorg - Welzijn Lansingerland
• Informatie bijeenkomsten – Welzijn 

Lansingerland
• Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming –

Vluchtelingenwerk
• Ondersteuning bij het aanvragen van hulp 

(toegang) – CJG / Kwadraad / Welzijn 
Lansingerland

• Overzicht vraag en aanbod - Samen 
Lansingerland

Algemeen

https://ikbenervoorjou.nu/lansingerland/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/
https://www.jongperspectief.nl/voor_jongeren
https://ikbenervoorjou.nu/lansingerland/
https://www.lansingerlandbeweegt.nl/
https://www.rotterdampas.nl/
https://www.humanitas.nl/afdeling/lansingerland/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://www.ggz-delfland.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/ondersteuning/dagbesteding
https://www.welzijnlansingerland.nl/ondersteuning/dagbesteding
https://4hetleven.nl/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/mantelzorgers/vptz
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/praktische-hulp
https://www.welzijnlansingerland.nl/activiteiten/digitaal-vaardig
https://www.welzijnlansingerland.nl/ondersteuning/ouderenadvies
https://www.welzijnlansingerland.nl/mantelzorgers/alzheimer-cafe
https://www.svb.nl/nl/
https://4hetleven.nl/
https://www.humanitas.nl/afdeling/lansingerland/
https://hospicelansingerland.nl/cafe-overleven-pagina/
https://www.ggz-delfland.nl/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/regionaal-steunpunt-rechtsbescherming
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/lansingerland
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://www.samenlansingerland.nl/


• Inloop GGZ - GGZ Delfland
• Workshop mantelzorgers - GGZ Delfland
• Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming –

VTV
• Thuismaatjes (mantelzorg) - VTV
• Terminale zorg door vrijwilligers - Welzijn 

Lansingerland
• Steunpunt Mantelzorg - Welzijn Lansingerland
• Respijtzorg – Welzijn Lansingerland
• Alzheimercafé – Welzijn Lansingerland
• Info- & contactavond Wonen voor ouders – MEE 

Rotterdam Rijnmond
• Collectieve zorgverzekering -

Gemeente/Zorgverzekeraar DSW
• NAH-café - Middin

Gezondheid & (mantel)zorg

• Home-start (vanaf 28 wk. zwangerschap tot 18 
jaar) – Humanitas

• Maatje Tandem – Humanitas
• Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers –

Humanitas
• Maatjes project (6-24 jaar) - Jong Perspectief
• Sport MEE – MEE Rotterdam Rijnmond
• MEE op Weg (zelfstandig leren reizen) - MEE 

Rotterdam Rijnmond
• Praktische diensten - Welzijn Lansingerland
• Gesprekmaatjes - Welzijn Lansingerland
• Thuismaatjes (mantelzorg) - VTV
• Schuldhulpmaatje - Talent Maatje
• Begeleiding werk – JobHulpMaatje
• Vrijwilligers Informatie Punt - VIP Lansingerland
• Overzicht vraag en aanbod vrijwillige hulp -

Samen Lansingerland
• Maatje (65+ jaar) – Vier het leven

Vrijwilligers & maatjes

• Leergeld (0-17 jaar) - Stichting Leergeld Zuid-
Holland Midden

• Maatjes project (6-24 jaar) - Jong Perspectief
• School’s cool mentorproject (6-24 jaar) - Jong 

Perspectief
• Jongerencoaching (16-27 jaar) - De Jong Krijger
• Jeugdcoach op school (JOS) – Schoolformaat
• Taalhuis Oostland - Bibliotheek Oostland
• Informatiepunt Digitale Overheid - Bibliotheek 

Oostland
• MEE op Weg (zelfstandig leren reizen) - MEE 

Rotterdam Rijnmond
• Preventieve jeugdgezondheidszorg - CJG

Onderwijs en leren

• Join Us (12-25 jaar) - Stichting Jeugd- & 
Jongerenwerk Midden-Holland (STJJMH) 

• Activiteiten Week tegen Eenzaamheid - Een tegen 
Eenzaamheid

• Cursus Creatief Leven (2022) – Kwadraad
• Assertiviteitstraining - Kwadraad
• Digitale vaardigheid - Welzijn Lansingerland
• Geestelijke zorg - Welzijn Lansingerland
• Gesprekmaatjes - Welzijn Lansingerland
• Café Over-Leven - Stichting Hospice Lansingerland

Eenzaamheid

https://www.ggz-delfland.nl/doel-delfland/ons-aanbod/inloop/
https://www.ggz-delfland.nl/doel-delfland/
https://www.wijzijnvtv.nl/
https://www.wijzijnvtv.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/lansingerland/passende-zorg/#!/pakketten
https://middin.nl/inloopdata-1
https://www.home-start.nl/lansingerland/home
https://www.humanitas.nl/lansingerland
https://www.humanitas.nl/lansingerland
https://www.jongperspectief.nl/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/praktische-hulp
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://www.wijzijnvtv.nl/
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/lansingerland/
https://jobhulpmaatje.nl/locaties/lansingerland/
https://www.viplansingerland.nl/
https://www.samenlansingerland.nl/
https://4hetleven.nl/
https://ikbenervoorjou.nu/lansingerland/
https://www.jongperspectief.nl/
https://www.jongperspectief.nl/voor_jongeren
https://jongekrijger.com/
https://www.schoolformaat.nl/
https://www.bibliotheekoostland.nl/volwassenen/taalhuis-oostland.html
https://www.bibliotheekoostland.nl/
https://www.meerotterdamrijnmond.nl/
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/lansingerland
https://www.join-us.nu/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/samen-aan-zet/
https://www.kwadraad.nl/
https://www.kwadraad.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://www.welzijnlansingerland.nl/
https://hospicelansingerland.nl/cafe-overleven-pagina/


Toegang
Jeugd

Toegang beheerd door 
Team Jeugd: Centrum Jeugd en 

Gezin (CJG) en de 
Jeugdconsultenten van 

gemeente Lansingerland

- (010) 800 4004

- teamjeugd@lansingerland.nl

Toegang 
volwassenen

Toegang beheerd door de 
toegangspartij kwadraad.

- (088) 900 40 00 

- info@kwadraad.nl

Toegang 
Consulenten WMO 

en Participatie 

Toegang beheerd door de 
consulenten van WMO en 

Participatie gemeente.

- (010) 800 40 00

Formulieren hulpmelding:

Verzoek tot hulp zonder DigiD
Verzoek tot hulp met DigiD

Toegang ouderen

Toegang beheerd door de 
toegangspartij Welzijn 

Lansingerland

- (010) 522 55 45 

- info@swsl.nl

Toegang 
Consulenten WMO

Toegang beheerd door de 
consulenten van WMO

- (010) 800 40 00
Formulieren hulpmelding:

Verzoek tot hulp zonder DigiD

Verzoek tot hulp met DigiD

• Huisartsen 

• Basis jeugdgezondheidszorg (CJG)

• Jeugdcoach op school

• MEE Rotterdam Rijnmond

• Praktijkondersteuner huisarts (POH)

• Jongerenwerk

• Overig

• Scheidingsloket Spreekuur

• Spreekuur Samen Doen

• Humanitas

• Vroegsignalering

• Steunpunt mantelzorg

• Overig

• MEE Rotterdam Rijnmond

• Welzijn Lansingerland

• Humanitas

• Steunpunt mantelzorg

• Overig

Multiproblematiek:
Team Sluitende Aanpak

Huiselijk geweld:
Lokaal Team Huiselijk 
Geweld - LTHG
Veilig Thuis

Geïndiceerde voorzieningen voor jeugd:

• Begeleiding,

• Behandeling,

• Dagbesteding,

• Specialistische jeugdzorg.

Geïndiceerde behandeling voor volwassenen:

• GGZ-behandeling voor volwassenen en ouderen is via de 
Zorgverzekeringswet gefinancierd en dus niet via de gemeente op 
basis van de WMO.

Geïndiceerde voorzieningen WMO en PW:

• Begeleiding (basis, specialistisch),

• Begeleiding mantelzorger (Take Care)

• Dagbesteding,

• Hulpmiddelen, hulp bij het huishouden, woningaanpassingen 
en vervoerondersteuning,

• Schuldhulpverlening,

• Algemene bijstand levensonderhoud,

• Bijzondere bijstand,

• Re-integratietrajecten.

Geïndiceerde ondersteuning (WMO):

• Begeleiding (basis, specialistisch),

• Begeleiding mantelzorger (Take Care)

• Dagbesteding,

• Hulpmiddelen, hulp bij het huishouden, 
woningaanpassingen en vervoersondersteuning.

De toegang tot geïndiceerde voorzieningen

Via consulenten van de gemeente of via de huisarts (alleen voor jeugdigen) kan een inwoner aan de 
hand van een onderzoek naar omstandigheden doorverwezen worden naar geïndiceerde 
voorzieningen. 

Vrij toegankelijke voorzieningen

De vrij toegankelijke voorzieningen zijn beschikbaar voor alle inwoners met een (lichte) 
ondersteuningsvraag, zonder dat er (door de consulent of toegangspartij) onderzoek moet worden 
gedaan naar de situatie van de inwoner. Inwoners kunnen dus rechtstreeks terecht bij vrij 
toegankelijke voorzieningen. 

ANDERS JEUGD VOLWASSENEN OUDEREN

https://mijn.lansingerland.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&zaaktype_id=206&ztc_aanvrager_type=unknown&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-3101&sessreset=1
https://mijn.lansingerland.nl/auth/digid?success_endpoint=https%3A%2F%2Fmijn.lansingerland.nl%2Fzaak%2Fcreate%2Fwebformulier%2F%3Fsessreset%3D1%26ztc_aanvrager_type%3Dnatuurlijk_persoon%26authenticatie_methode%3Ddigid%26zaaktype_id%3D206&failure_endpoint
https://mijn.lansingerland.nl/zaak/create/webformulier?afronden=1&zaaktype_id=206&ztc_aanvrager_type=unknown&aanvrager=betrokkene-natuurlijk_persoon-3101&sessreset=1
https://mijn.lansingerland.nl/auth/digid?success_endpoint=https%3A%2F%2Fmijn.lansingerland.nl%2Fzaak%2Fcreate%2Fwebformulier%2F%3Fsessreset%3D1%26ztc_aanvrager_type%3Dnatuurlijk_persoon%26authenticatie_methode%3Ddigid%26zaaktype_id%3D206&failure_endpoint

