
Instantie Website Contactpersoon Emailadres Telefoon Diensten 
Werk en inkomen 

Lekstroom eo 

www.wil-lekstroom.nl 

 

   ▪ Schuldhulpverlening 

▪ Bijstand 

▪ Bijzondere bijstand 

▪ Collectieve zorgverzekering  

▪ IOAW (inkomen voor oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werknemers) 
▪ Koopkrachttegemoetkoming 

▪ Langdurigheidstoeslag 

▪ Ouderentoeslag 

▪ Regeling indirecte schoolkosten. 

▪ Tegemoetkoming in 

kinderopvang 

Stichting PULS www.stichting-

pulse.nl 

 

 

 

 

 

Wilma Kleijweg 

info@stichting-pulse.nl 030 - 686 80 

30 

▪ Sector Samen Leven 

▪ Meldpunt vrijwillige thuishulp 

▪ Vrijwilligerscentrale 

▪ Repaircafe 

▪ Steunpunt mantelzorg 

VITRAS https://vitras.nl/ijsselst

ein  

  
ijsselsteincentrumzuid
@vitras.nl 
ijsselsteinnoordwest@
vitras.nl 

0900 - 82 

123 82 

▪ AMW (Maatschappelijk werk) 

▪ Administratie Hulp (niet gratis) 

▪ Cursus omgaan met geld 

▪ Thuisbegeleiding 

JIP http://ijsselstein.jipsit

e.nl/jip-

ijsselstein/over-jip-

ijsselstein  

 jip@stichting-pulse.nl   ▪ Voor alle vragen die voor jeugd 

belangrijk is. 

Reinaerde http://www.reinaerd

e.nl/home  

 info@reinaerde.nl • 030-22 999 

22 

 

▪ Ambulante begeleiding 

Lister https://www.lister.nl/l
ocatie/lister-
ijsselstein-e-o/  

 ijsselveld@lister.nl  030- 236 10 

70 

▪ Ambulante begeleiding voor 

mensen met psychische 

aandoening. 

Abrona http://www.abrona.

nl  

 info@abrona.nl  088 201 99 

11 

▪ Ambulante begeleiding voor 

mensen met een verstandelijke 

http://www.wil-lekstroom.nl/
http://www.stichting-pulse.nl/
http://www.stichting-pulse.nl/
mailto:info@stichting-pulse.nl
https://vitras.nl/ijsselstein
https://vitras.nl/ijsselstein
mailto:ijsselsteincentrumzuid@vitras.nl
mailto:ijsselsteincentrumzuid@vitras.nl
http://ijsselstein.jipsite.nl/jip-ijsselstein/over-jip-ijsselstein
http://ijsselstein.jipsite.nl/jip-ijsselstein/over-jip-ijsselstein
http://ijsselstein.jipsite.nl/jip-ijsselstein/over-jip-ijsselstein
http://ijsselstein.jipsite.nl/jip-ijsselstein/over-jip-ijsselstein
mailto:jip@stichting-pulse.nl
http://www.reinaerde.nl/home
http://www.reinaerde.nl/home
mailto:info@reinaerde.nl
mailto:ijsselveld@lister.nl
http://www.abrona.nl/
http://www.abrona.nl/
mailto:info@abrona.nl


beperking (Christelijk) 

Humanitas DMH http://www.humanit

as-dmh.nl  

 info@humanitas-dmh.nl  030-6005170 ▪ Begeleiding bij zelfstandig wonen 

▪ Werken samen met Homerun: 

voor licht verstandelijk beperkten 

SVB (sociale 

verzekeringsbank) 

https://www.svb.nl     ▪ Budgethouders PGB 

▪ TOG (tegemoetkoming ouders voor 

thuiswonende gehandicapte kinderen) 
▪ Kinderbijslag 

▪ AOW- uitkering 

▪ AIO (aanvullende inkomensvoorziening 

voor ouderen) 
▪ Nabestaandenuitkering 

▪ Remigratiewet 

Ouderenbond 

KBO/PCOB 

https://www.kbo-

pcob.nl/  

Hans Pillen  030 - 3 400 

600 

▪  

Per Saldo https://www.pgb.nl/

contact/  

  0900 – 742 

48 57 

▪ Komt op voor mensen met een 

PGB 

BOKA (Stichting de 

Tussenvoorziening) 

https://www.tussenv

oorziening.nl/hulp-

nodig/opvang/boka  

  030 – 

6872000 

▪ Tijdelijke opvang voor mensen 

zonder woning 

Vluchtelingenwer

k IJsselstein/ Lopik 

https://www.vluchtel

ingenwerk.nl/midde

nnederland/locaties-

adressen/locatie-

ijsselsteinlopik  

 ijsselstein@vluchtelingen

werk.nl  
030-6871236 ▪ Ex-ama-team, voor minderjarige 

vluchtelingen 

▪ Juridische ondersteuning 

▪ Maatschappelijke begeleiding 

SUN (Stichting 

Urgente Noden) 

http://sunlekstroom.n

l/  

 info@sunlekstroom.nl  06 - 83 073 

131 

▪ Financiële noodhulp na indicatie 

van een bestaande instantie als 

bv VITRAS 

UWV https://www.uwv.nl/

particulieren/  

  0900 - 92 94 ▪ Scholingsvoucher 

▪ Wajong 

▪ WIA 

▪ WW 

▪ Ziektewet 

U- Pas Bureau https://www.u-

pas.nl/  

   ▪ School- extra voor extra 

schoolactiviteiten. 

Action Continue http://www.axionco  info@axioncontinu.nl 030-282 22 00 ▪ Service bureau 
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ntinu.nl/  

Stichting Leergeld http://www.leergeld.

nl/ijsselstein/  

 stleergeldijsselstein@onlin

e.nl  
06 – 430 53 

127 

▪  

Professionals in 

NAH (niet 

aangeboren 

hersenletsel) 

https://www.nah.nl/   info@nah.nl  0573-442646 ▪  

Voedselbank 

Nieuwegein/ 

IJsselstein 

http://voedselbankni

euwegein.nl/  

 info@voedselbanknieuw

egein.nl  
 ▪  

NVZ https://www.stichtin

g-pulse.nl/  

 info@stichting-pulse.nl  030 - 686 80 

30 

▪  

Handje Helpen 

regio Utrecht 

https://www.handje

helpen.nl/vrijwilligers

werk/ijsselstein/_410_

___NL  

Martine Schuller mschuller@handjehelpe

n.nl 
030-2632962 ▪  

Rode Kruis http://www.rodekruis

.nl/afdeling/ijsselstein  

 thea@liesker.net 

 
 ▪ Helpen bij rampen 

▪ Helpen bij uitstapjes met ouderen 

PSIJ (Platform 

Samenleving 

IJsselstein) 

http://www.psij-

ijsselstein.nl/  

Marianne Heijnen 

(overgenomen van 

Lenie Gubbi) 

psij-

ijsselstein@hotmail.com 

 

 ▪  

POG http://www.pog-

ijsselstein.nl/  

Stella de Rijk 

 

markrave@kabelfoon.nl  ▪ Belangenbehartiging voor 

mensen met fysieke beperking 

Zonnebloem https://www.zonnebl

oem.nl/ijsselstein-ut  

 y.teunisse@caiway.net  030-6886714 ▪ Bezoeken van mensen met een 

lichamelijke beperking 

▪ Samen erop uit/ ontmoetingen 

Gemeente 

IJsselstein 

https://www.ijsselstei

n.nl/  

P. Budding  

Thea van Bremen 

Mark 

 

p.budding@ijsselstein.nl 

t.vbremen@ijsselstein.nl  
 ▪ Beleidsmedewerker WMO 

▪ Contactpersoon  

Politieke Partijen https://ijsselstein.chris

tenunie.nl/  

Els Kooij Fractie@ijsselstein.christe

nunie.nl  
 ▪ Fractievoorzitter ChristenUnie 

Sociaal Team http://www.sociaaltea

m.nu/12/welzijn_en_on

dersteuning_in_ijsselstei

n  

Gijs van Zwieten  030 – 765 00 

26 

▪ Contactpersoon 

Jeugd Team http://www.sociaaltea  ijsselstein@jeugdteam.nu  030 - 686 99 ▪  
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m.nu/12/welzijn_en_on

dersteuning_in_ijsselstei

n 

01  

Buurtgezinnen.nl/ 

Homestart 

https://www.buurtge

zinnen.nl/ijsselstein/  

 margret@buurtgezinnen.

nl  
06-20959015 ▪ Hulp bij opvoedingsvragen, 

werken veel samen. 

Weggeefwinkel https://nl-

nl.facebook.com/de

weggeefwinkelijsselst

ein/  

  06 42900068 ▪  

NPV (Nederlandse 

Patiënten Vereniging)  

 

  

https://npvzorg.nl/lo

catie/lopikerwaard/  

 info@npvlopikerwaard
.nl 

030-688 32 

61 

▪ Thuishulp voor zieke of voor 

mensen die een zieke verzorgen 
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