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INHOUD SOCIALE KAART GEMEENTE HUIZEN  
2022-2023

Deze gids laat zien wat de mogelijkheden zijn voor inwoners in Huizen om 
anderen te ontmoeten en zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. En welke 
ondersteuning daarbij mogelijk is. We hebben daarbij extra aandacht voor 
mensen met een beperking, met vragen rondom het ouder worden of met 
financiële problemen. Blijf vooral meedoen in de samenleving. U doet er toe!

Maarten Hoelscher, coördinerend wethouder sociaal domein

DOOF OF SLECHTHOREND?
In de gids staan de contactgegevens van organisaties waar we als 
gemeente mee samenwerken. Bent u doof of slechthorend of is telefoneren 
moeilijk voor u en is het e-mailadres niet vermeld; stuurt u dan een mail naar 
info@maatschappelijkezaken.nl, dan gaan we na of er andere mogelijkheden 
voor contact zijn.
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(INDIVIDUELE) VOORZIENINGEN VIA DE GEMEENTE

Begeleiding in de wijk
Vanaf 2021 biedt de gemeente ook lichte en praktische begeleiding 
door een professional van de gemeente. Bijvoorbeeld om u te helpen bij 
het plannen van activiteiten gedurende de dag, hulp bij het regelen van 
praktische zaken of het bevorderen van een gezonde leefstijl. Hier is geen 
indicatie voor nodig. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met het 
informatiepunt maatschappelijke zaken.

Informatiepunt maatschappelijke zaken
Bij de consulenten van het informatiepunt maatschappelijke zaken van 
de gemeente kunt u terecht met vragen en kunt u een gesprek aanvragen 
met een gespecialiseerde gemeentelijke consulent (Wmo, Jeugdwet of 
Participatiewet). 
Bereikbaar: telefoon: (035) 528 12 47 op werkdagen van 8:30-17:00 uur 
(vrijdag tot 16:00 uur), e-mail: info@maatschappelijkezaken.nl. 
Meer informatie: www.maatschappelijkezaken.nl. 

CLIENTONDERSTEUNING
Vaak kan een familielid of bekende met u meedenken, bijvoorbeeld 
wanneer u in gesprek wilt met een gemeentelijke consulent. U kunt ook 
een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner benaderen. Eén van de 
professionele organisaties voor cliëntondersteuning met wie de gemeente 
samenwerkt, is MEE, telefoon: (035) 303 01 64, e-mail: hbel@mee-ugv.nl, 
website: www.mee.nl/onafhankelijke-clientondersteuning.  

WELZIJNSGERICHTE VOORZIENINGEN
Een sociale kaart met mogelijkheden is altijd een momentopname. Bij het 
onafhankelijke sociale wijkteam en het informatiepunt maatschappelijke 
zaken is de meest actuele informatie verkrijgbaar over de verschillende 
activiteiten en diensten. 

• Sociaal wijkteam Huizen: sociaalwijkteam@huizen.nl 
• Anneke van der Veer: 06 11 07 91 10
• Eveloes van Goor: 06 10 00 85 09
• Marjolein Verboon: 06 81 61 91 93
• Monique Jager: 06 82 64 63 74 

Informatiepunt maatschappelijke zaken: info@maatschappelijkezaken.nl 
Abigail Cijntje, Karin Kramer en Jannie Dam: (035) 528 12 47  
op werkdagen 8:30-17:00 (vrijdag tot 16:00 uur).
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1.  ACTIVITEITEN, SERVICEDIENSTEN EN 
VRIJWILLIGERSWERK 

De gemeente vindt het belangrijk dat (welzijns)activiteiten, servicediensten 
en lichte ondersteuning laagdrempelig zijn. Daarom zijn deze activiteiten en 
diensten rechtstreeks toegankelijk, zonder administratieve rompslomp en 
zonder indicatie. 

1.1  ACTIVITEITEN EN ONTMOETINGSMOGELIJKHEDEN 

Versa Welzijn brengt jaarlijks een activiteitengids uit met daarin de 
verschillende culinaire, educatieve, sportieve, creatieve activiteiten en 
cursussen. Op de website van Versa welzijn kunt u zoeken op locatie 
of activiteit: www.versawelzijn.nl/activiteiten. U kunt ook het algemene 
nummer van Versa Welzijn bellen om een geschikte activiteit te vinden: 
(035) 623 11 00, bereikbaar ma-vr van 9:30-17:00 uur. 
Daarnaast zijn er in de verschillende buurtcentra van Versa Welzijn en 
de Brassershoeve wekelijks verschillende inloopmogelijkheden of een 
gezamenlijke maaltijd. 

Wanneer u het spannend vindt om in uw eentje ergens naar toe te gaan, 
kunt u contact opnemen met één van de sociaal werkers van Versa Welzijn 
of een medewerker van de Vrijwilligerscentrale Huizen. Zij kunnen u helpen 
om de eerste stap te nemen:

• Wanda Griffioen: 06 46 79 93 75, wgriffioen@versawelzijn.nl 
• Anneke van der Veer: 06 11 07 91 10, aveer@versawelzijn.nl 
• Janny Hospers: 06 46 10 80 28, jhospers@versawelzijn.nl 
• Kristel Menssink: (035) 526 75 53, k.menssink@vchuizen.nl

WIJKCENTRA VERSA WELZIJN
www.versawelzijn.nl 
info@versawelzijn.nl 

Wijkcentrum ’t Vûronger 
(oude dorp)
Schoolstraat 6 Huizen
(035) 528 82 68

Wijkcentrum Holleblok 
(Huizermaat)
Holleblok 2 Huizen
(035) 526 27 89

Wijkcentrum Meentamorfose 
(Stad en Lande / Zenderwijk)
Schokker 4 Huizen
(035) 525 72 81

Wijkcentrum De Draaikom
(Bovenmaat)
Draaikom 2 Huizen
(035) 887 34 70
Met activiteiten van Tijd voor 
Meedoen (www.tijdvoormeedoen.nl) 

OVERIG
Brassershoeve, voor en door 
ouderen (Oude dorp)
Waterstraat 2 Huizen
(035) 525 69 83
www.debrassershoeve.nl 
info@debrassershoeve.nl 

De Rustmaat
Monnickskamp 20-282 Huizen
06 27 20 29 87, Ria van der Doef, 
voorzitter bewonerscommissie
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De meeste sport- en beweegactiviteiten vindt u op de website  
www.sportiefhuizen.nl. Voor oudere inwoners zijn geschikte 
mogelijkheden als volgt te vinden: vanuit de startpagina bij het kopje 
“Sportaanbod per doelgroep” klikken op “Senioren”. U kunt ook één  
van de beweegcoaches in de gemeente Huizen benaderen. Zij zijn 
op de hoogte van de mogelijkheden in en rondom Huizen en kunnen 
u tips geven welke activiteit mogelijk bij u past.

• Rubin Vos: 06 33 10 97 97, info@sportadviesgroep.nl 
• Anneke van der Veer: 06 11 07 91 10, aveer@versawelzijn.nl  
• Janny Hospers: 06 46 10 80 28, jhospers@versawelzijn.nl  
• Anita Campbell: 06 43 05 83 00, secretaris@sportplatformhuizen.nl  

Personenalarmering
Hiermee roept u met één druk op 
de knop, de hulp in van iemand in 
uw naaste omgeving. Bijvoorbeeld 
als u valt en niet meer zelf overeind 
kunt komen. Zo nodig wordt een 
arts of ambulance ingeschakeld. Bij 
een medische noodzaak, vergoedt 
uw zorgverzekeraar soms (een deel 
van) de kosten. 

Versa welzijn 
(035) 623 11 00
www.versawelzijn.nl 
Amaris
(085) 021 40 40
www.amaris.nl/hulp-of-zorg-thuis/
services-persoonsalarmering 
Vivium
(035) 692 49 24
www.vivium.nl/thuiszorg-alarmzorg 

Bezorgen maaltijden o.a. door
www.gooisetafel.nl 
(035) 203 12 77
www.chiel-kookt.nl 
06 423 443 61 
 www.versaantafel.nl 
(085) 401 64 44

1.3 SERVICEDIENSTEN (OM LANGER ZELFSTANDIG THUIS TE 
BLIJVEN WONEN)

Praktische ondersteuning
Bijvoorbeeld klusje in huis, iemand 
die tijdelijk helpt met boodschappen
Vrijwilligerscentrale Huizen
Ook incidenteel tuinonderhoud
Plein 2000, nr. 133 Huizen
(035) 524 14 14
ma-vr 10:00-12:00 uur
www.vchuizen.nl 
Versa Welzijn
(035) 623 11 00
ma-vr 9:30-17:00 uur
www.versawelzijn.nl 

Bibliotheek aan huis
Als u aan huis gebonden bent, brengt 
een vrijwilliger materialen bij u thuis
Ineke van Paridon: (035) 525 74 10

Belastingservice
Versa welzijn i.s.m. bibliotheek
(035) 623 11 00
ma-vr 9:30-17:00 uur
www.versawelzijn.nl 

Hulp bij administratie
Vrijwilligerscentrale Huizen
Plein 2000, nr. 133 Huizen
(035) 524 14 14
ma-vr 10:00-12:00 uur
www.vchuizen.nl 

1.2 SPORTEN EN BEWEGEN
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Versa Welzijn
(035) 623 11 00
ma-vr 9:30-17:00 uur
www.versawelzijn.nl 
Humanitas ’t Gooi
Mw. A. Simons
06 13 76 35 97
www.humanitas.nl/afdeling/ 
t-gooi/activiteiten

Telefooncirkel
Voor iedereen die behoefte heeft aan 
dagelijks contact, omdat u moeilijk 
de deur uit kunt om anderen te 
ontmoeten, u het fijn vindt wanneer 
iemand elke dag even checkt of alles 
goed gaat of voor de gezelligheid 
Rode Kruis Gooi- en Vechtstreek
(035) 692 26 22  

1.4 BOODSCHAPPENPLUSBUS

Uitstapjes voor inwoners met mobiliteitsproblemen. Vrijwilligers van  
Versa Welzijn halen de deelnemers thuis op, brengen hen weer thuis en 
zorgen voor een goede sfeer. Meer informatie via telefoon (035) 528 82 69,  
ma t/m do tussen 10:00-12:00 uur.

Belbus
Versa welzijn
Voor mensen met mobiliteits-
problemen, die af en toe vervoer in 
de regio Gooi- en Vechtstreek nodig 
hebben 
De belbus rijdt op werkdagen van 
8:30-12:00 en van 13:00-17:00 uur. 
Vooraf reserveren ma-do  
9:00-12:30 uur: (035) 528 82 66 

Rolstoelauto huren
Zonnebloem
Hiervoor is een ledenpas van 
€ 10,- nodig, ook te leen bij  
Vrijwilligerscentrale Huizen 
(035) 524 14 14. Huur vanaf € 40,- 
per dag. Ophaalpunt motel de 
Witte Bergen Eemnes. Reserveren 
via www.zonnebloem.nl/
zonnebloemauto of via 
(088) 001 67 17

1.5 VERVOER (VAN DEUR TOT DEUR) 

ANWB Automaatje
Versa Welzijn
Vervoer van deur tot deur door een 
vrijwilliger
De kosten bedragen € 0,30 per km. 
Twee werkdagen vooraf bellen met 
de coördinator van Versa Welzijn: 
(035) 625 00 05

Rollybus
Stichting rolstoelbus ’t Gooi
Voor incidenteel vervoer buiten ‘de 
spitsuren’ van deur tot deur door een 
vrijwilliger voor leden (€ 11,50 per jaar) 
De kosten bedragen € 0,45 per 
gereden km. binnen de regio. 
Daarnaast aanrijkosten (vanuit 
Laren). Meer informatie: 
(035) 531 55 22 of www.rollybus.nl

Incidenteel vervoer door 
vrijwilliger
Vrijwilligerscentrale Huizen
ma-vr 10:00-12:00 uur: 
(035) 524 14 14 

Wmo vervoer
Hiervoor is een Wmo indicatie van de 
gemeente nodig 
Voor mensen met mobiliteits-
problemen en een structurele 
vervoersbehoefte, die ze niet zelf 
kunnen oplossen: (035) 528 12 47 
of info@maatschappelijkezaken.nl. 
Informatie voor mensen met een 
Wmo vervoerspas is te vinden op 
www.vervoergv.nl 
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Theaterbezoek 
Stichting vier het leven
(035) 524 51 56 
ma-vr 9.00 tot 12.00 uur
www.4hetleven.nl 

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerscentrale Huizen
(035) 526 75 53
info@vchuizen.nl 
Versa Welzijn
(035) 623 111 00
info@versawelzijn.nl 

1.6 VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN DOOR DIVERSE 
ORGANISATIES

1.7 HULP BIJ LEREN EN DIGITALE ZAKEN

Amaris voor Anker
06 13 32 40 10 
De Bolder
(035) 577 31 00 

Ouderenbonden Huizen
PCOB mw. H. Vos
(035) 525 11 78
pcobhuizen@outlook.com 
KBO mw J. van Winsen
(035) 526 08 12 
kboafd.gooioost@outlook.com 

Bibliotheek Plein 2000 nr. 1 
www.bibliotheekhlb.nl 
(035) 525 74 10

Het Informatiepunt digitale overheid 
(IDO) in de bibliotheek biedt hulp 
bij het vinden van digitale informatie 
van de overheid, bijvoorbeeld 
belastingen en toeslagen of het 
regelen van een DigiD. 
 
Op www.bibliotheekhlb.nl vindt u 
onder “leren” informatie over online 
cursussen trainingen voor o.a. 

taalvaardigheden en persoonlijke 
ontwikkeling. 

Op www.bibliotheekhlb.nl 
staat welke maatschappelijke 
organisaties wanneer inloop-
spreekuur in de bibliotheek 
hebben.  

Helpdesk digitale zorg
Voor alle vragen op het gebied 
van zorg, die niet medisch zijn. 
Bijvoorbeeld hoe u kunt videobellen 
met een zorgverlener, hoe het 

patiëntenportaal werkt of hoe u 
een app voor herhaalrecepten 
installeert en gebruikt. 
(085) 130 45 75
www.helpdeskdigitalezorg.nl  

Computercursus
Brassershoeve (Huizen)
(035) 525 69 83
info@debrassershoeve.nl 
Versa Welzijn (Huizen)
(035) 623 11 00
info@versawelzijn.nl 

Computerhulp door vrijwilliger
’t Gilde Gooi Noord
Huizerweg 54 Bussum
(035) 524 23 13
www.gildegooinoord.nl/hulp-advies
Vrijwilligerscentrale Huizen 
Plein 2000, nr. 133 Huizen
(035) 524 14 14
ma-vr 10:00-12:00 uur
www.vchuizen.nl



15 

Mantelzorg
Versa welzijn
Cursussen en lotgenotencontact
(035) 623 11 00
www.versawelzijn.nl/mantelzorgers/ 
info@versawelzijn.nl 

Maatschappelijke problematiek 
O.a. gespreksgroepen en trainingen 
bij financiële problemen, stress, lage 
weerbaarheid 
Versa Welzijn
(035) 623 11 00

Rouwverwerking
Versa welzijn
(035) 623 11 00
Humanitas
(035) 628 60 93, 
Nicky van Oudenhoven

Kanker
Viore
Voor mensen die met kanker te 
maken hebben en hun naasten
Oostereind 44 Hilversum
(035) 685 35 32
info@viore.org 

Geheugenproblemen
Geheugenhuis Versa welzijn
Ontmoeting en ondersteuning 
voor mensen met (beginnende) 
geheugenproblemen en hun naasten
www.versawelzijn.nl/hulp-advies/
geheugenhuis/ 
Wijkcentrum de Draaikom, 
Draaikom 2 Huizen 06 15 03 69 63, 
werkdagen tussen 9:00-13:00 
Alzheimercafé HBEL
Voor mensen met (beginnende) 
geheugenproblemen en hun naasten
Elke 3e donderdag van de maand 
om 19:30 uur in de Brassershoeve, 
Waterstraat 2 Huizen
henkjolink@kpnmail.nl of 
Nico Moolenaar 06 53 91 74 04
Stichting thuis in dementie
Activiteiten voor mensen met 
geheugenproblemen en hun 
mantelzorgers, cursussen, 
dementheek
www.thuisindementie.nl 
Oranje Weeshuisstraat 1 Huizen
(035) 526 01 11, Linda de Haan

Parkinson
O.a. beweegactiviteiten en 
Parkinsoncafé
(035) 526 78 03, Peter Versteeg, 
pg.versteeg@casema.nl

2. GROEPSGEWIJZE ONDERSTEUNING
Soms hebben meerdere mensen dezelfde behoefte of knelpunten. Het kan 
dan prettig zijn om anderen in een vergelijkbare situatie te ontmoeten en 
van elkaars ervaringen te leren.  
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3. INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 

3.1 (VERBETEREN) SOCIALE 
CONTACTEN

3.2 VRAAGSTUKKEN, DIE TE 
MAKEN HEBBEN MET HET 
OUDER WORDEN 

Individuele ondersteuning door 
professional
Versa welzijn 
(035) 623 11 00 
ma-vr 9:30-17:00 uur

Netwerkcoach
Vrijwilligerscentrale Huizen
Ondersteuning bij opbouwen en 
onderhouden van een sociaal 
netwerk
(035) 526 75 53, Kristel Menssink 
k.menssink@vchuizen.nl  

Maatje, bezoek door vrijwilliger
Individueel contact met deskundige 
vrijwilliger
Vrijwilligerscentrale Huizen
(035) 524 14 14
Versa Welzijn
(035) 623 11 00
Humanitas huisbezoek
06 51 48 92 27

Advies en/of ondersteuning
Versa welzijn 
Bij vragen over bijvoorbeeld 
verhuizen naar een aangepaste 
woning, hoe om te gaan met 
afnemende gezondheid of behoud 
van eigen regie
(035) 623 11 00 
ma-vr 9:30-17:00 uur
Centrum voor levensvragen Gooi
Praten met een professional 
06 26 05 54 38 

Wooncoach
Alleen voor huurders van de Alliantie
088 002 32 00

3.3 LUISTEREND OOR

De Luisterlijn
Dag en nacht een deskundige 
vrijwilliger die naar u luistert
(035) 624 55 55
of chat via www.deluisterlijn.nl 

Soms is het prettig om met een deskundige over uw persoonlijke situatie 
te praten of heeft u gedurende langere tijd hulp van een vrijwilliger nodig. 
Hieronder kunt u zien bij welke organisatie u waarvoor terecht kunt. 

3.4 MAATSCHAPPELIJK WERK EN WEGWIJS

Algemeen maatschappelijk werk
Versa Welzijn
(035) 623 12 47

Advies bij sociaal-juridische 
vraagstukken
Versa Welzijn
(035) 623 11 00

Wegwijs Holleblok
O.a. hulp bij invullen formulieren,
vragen over ziektekosten-verzekering 
of inschrijven/reageren op woningen 
van Woningnet 
Elke woensdag 10:00-12:00 uur 
Holleblok 2, 
06 46 79 93 75, Wanda Griffioen
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ontvangen. Lees hier meer over 
op www.belastingdienst.nl met als 
zoekwoord “huurtoeslag”
Zorgtoeslag: bij een laag inkomen 
komt u mogelijk in aanmerking voor 
zorgtoeslag. Meer informatie vindt 
u op www.belastingdienst.nl met 
als zoekwoord “zorgtoeslag”. 
Komt u er zelf niet uit: ga dan langs 
bij het Wegwijscafé Holleblok, 
elke woensdag 10:00-12:00 uur 
Holleblok 2 Huizen of neem contact 
op met Wanda Griffioen, 
06 46 79 93 75.

3.8 TOEGANKELIJKHEID

Met vragen en tips op het gebied 
van de toegankelijkheid in Huizen 
voor mensen met een beperking, 
kunt u contact opnemen met 
het toegankelijkheidspanel van 
de gemeente Huizen: (035) 528 
12 68, toegankelijkheidspanel@
huizen.nl. Zie ook www.huizen.nl/
toegankelijk en www.facebook.
com/toegankelijkheidspanel.
gemeentehuizen 

Respijtzorg 
Periodieke ondersteuning door een 
vrijwilliger, zodat een mantelzorger 
even tijd voor zichzelf heeft 
Professionele respijtzorg loopt 
via de zorgverzekering, de Wlz of 
Maatschappelijke zaken HBEL.
www.huizenvoorelkaar.nl 
Vrijwilligerscentrale Huizen
(035) 524 14 14 thuishulp@vchuizen.nl 
Versa welzijn
(Versa vrijwillige thuishulp)
(035) 623 11 00 info@versawelzijn.nl 

Mantelzorgondersteuning
Versa welzijn
Individuele ondersteuning door een 
professional, bijvoorbeeld praktisch  
of emotioneel
(035) 623 11 00 info@versawelzijn.nl 

3.6 TERMINALE ZORG

Hospice
Hospice Huizen
Gooierserf 126 Huizen
(035) 720 07 10
info@hospicehuizen.nl 
www.hospicehuizen.nl 

Vrijwillige hulp thuis
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg Gooi en Vechtstreek
Emotionele ondersteuning door een 
getrainde vrijwilliger in de laatste 
levensfase bij u thuis
06 11 33 08 30, 
www.vptzgooienvechtstreek.nl 

3.7 TEGEMOETKOMING 
BIJ LAGE INKOMENS EN 
SCHULDHULPVERLENING

Via het informatiepunt 
maatschappelijke zaken van de 
gemeente
(035) 528 12 47 of 
info@maatschappelijkezaken.nl 
Bijzondere bijstand: bij een 
laag inkomen en bijzondere en 
noodzakelijke kosten (bijvoorbeeld 
vanwege een chronische ziekte of 
beperking), komt u hier mogelijk 
voor in aanmerking. 
Schuldhulpverlening: wanneer u 
schulden heeft, om welke reden 
dan ook en het u niet lukt om ze af 
te lossen.

Overig
Huurtoeslag: onder bepaalde 
voorwaarden kunt u bij een 
laag inkomen huurtoeslag 

3.5 RESPIJTZORG/
VRIJWILLIGE THUISHULP EN 
MANTELZORGONDERSTEUNING



UITGAVE
Sociale kaart
Gemeente Huizen
Editie december 2021

Aanvullingen op de 
sociale kaart Huizen 
en wijzigingen in 
contactpersonen en 
telefoonnummers zijn 
welkom.

Team maatschappelijk 
beleid gemeente Huizen
t.a.v. mw. E. Giezen
Postbus 5 
1270 AA Huizen
(035) 528 12 68
e.giezen@huizen.nl 

Coördinerend wethouder 
sociaal domein
Maarten Hoelscher
(035) 528 19 11
m.hoelscher@huizen.nl


