
 

Ondersteuning in het sociaal domein verdelen we in 3 categorieën; 
0)  Zelf en Samen = Preventief en vrij toegankelijk, bijv. via sociaal makelaar of vrijwilligersorganisaties. 
1) Basisondersteuning = Vrij toegankelijk bijvoorbeeld Sociaal Team 
2) Specialistische zorg & ondersteuning = Toegang via verwijzing/indicatie. Bijv. psychiatrische                            

behandeling of voorzieningen uit WMO of jeugdhulp. 
 
Weet je niet bij wie je terecht kunt? Bel de sociaal makelaar in jouw dorp, het sociaal team of de huisarts. 

Financiën & Administratie, werk en inkomen 
Zelf en samen:   VOTA, PUREE— Ondersteuning bij administratie 

   Papierwinkel—donderdag 14:00—15:30 Huis van Alles Bodegraven—Allerhande vragen 

   Papierwinkel—dinsdag  14:00—15:30 Huis van Alles Reeuwijk Brug—Allerhande vragen 

   Boekhouder/ financieel adviseur 
 

Basis:   Sociaal Team 

   Ferm Werk—bijstand en bemiddeling naar werk. Ondersteuningsfonds. 
 

Specialistisch: begeleiding bij Financiën via Sociaal Team. schuldhulpverlening en bewindvoering.  

Digitale vaardigheden en zelfredzaamheid 
Zelf en samen:  Bibliotheek de groene venen  

   Computerclub (diverse verspreid door gemeente) 

   Particulier aanbod, via zorgverzekeraar of zelf te betalen. 

Hulpvraag in sociaal domein 

Mobiliteit 
Zelf en samen:   Automaatje (gemeentebreed) , Vervoer van deur tot deur (Bodegraven) 

Basis:  Openbaar vervoer, Groene Hart Hopper, Taxidiensten 

Specialistisch: WMO, toegang via Sociaal Team  

 

Sociaal Makelaar voor Bodegraven Luka van Vliet L.vanvliet@samwelzijn.nl  06-51966519 
Sociaal Makelaar voor Driebruggen Luka van Vliet L.vanvliet@samwelzijn.nl  06-51966519 
Sociaal Makelaar voor Waarder: Esmee Hensen, E.Hensen@samwelzijn.nl  06-47565448 
Sociaal Makelaar voor Nieuwerbrug: Esmee Hensen, E.Hensen@samwelzijn.nl  06-47565448 
Sociaal Makelaar voor Reeuwijk-Brug: Luka van Vliet L.vanvliet@samwelzijn.nl  06-51966519 
Sociaal Makelaar voor Reeuwijk-Dorp: Marjolein Waagmeester m.waagmeester@samwelzijn.nl 06-30849203 
Sociaal Team: sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl 0172-769218  
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      Wonen 
Woningen zijn schaars. Er is een lange wachttijd voor een sociale huurwoning. Zo snel mogelijk inschrijven bij een 

woningbouwvereniging is van groot belang. In sommige situaties is het mogelijk een urgentie aan te vragen. Dit doen 

mensen via de woningbouwvereniging. Afhankelijk van de situatie kunt u denken aan de volgende mogelijkheden: 
Zelf & samen:   Eigen netwerk /  Makelaarskantoren / financieel adviseur / Marktplaats / Anti Kraak /  
   Social Media 
 

Basis:  Woningbouwvereniging, Leger des heils (dreigende dak– en thuisloosheid) 
   

Specialistisch:  Beschermd wonen via Sociaal Team 

 

Sociaal Contact, activiteiten en dagbesteding 
Zelf en samen:   Welzijn — Bemiddeling naar inloopmomenten/activiteiten 

   SSCB—Jongerenwerk  

   Plicare—Onafhankelijk-wijkverpleegkundige 
 

Basis:  Advies en bemiddeling via Sociaal Team 
 

Specialistisch: advies en bemiddeling, voorzieningen vanuit WMO of jeugdhulp via Sociaal Team  

 

Psychische & Fysieke gezondheid 
Psychische en fysieke gezondheid vormen de basis van het dagelijks leven en raken aan alle leefgebieden. 
Hierdoor is er een groot en divers aanbod, onmogelijk om in één document compleet te beschrijven. Uit-

eenlopend van GGZ behandelingen tot een leefstijlcoach. 
 

Zelf en samen: Leefstijlcoach, sportscholen & verenigingen, Buurtsportcoach, KernKracht, Plicare 
 

Basis:  Welzijn op recept, Huisarts, Sociaal Team, Fysiotherapeut Particulier aanbod. 
 

Specialistisch:  GGZ < 18 jaar Sociaal Team  GGZ > 18 jaar Huisarts 

   Fysiek—Sociaal Team 

Ouderen en langer thuis wonen 
Zelf en samen:   Eigen maatregelen in levensloop (woningaanpassingen, levensloopbestendig wonen) 

   Woningbouwvereniging / makelaarskantoren 

   SAM—Huisbezoek 70+ & Mantelzorgondersteuning, toegang via sociaal makelaars  

Basis:  Particulier aanbod en woonconcepten, zelf te betalen 
 

Specialistisch: WMO —Toegang via sociaal team 

   Sociaal Team, WLZ, Zorgverzekeringswet 
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