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 Organisatie Doelgroepomschrijving Contact gegevens 

 

JGZ Zuid-Holland 
West 

Consultatiebureau voor kind en jeugd. 
Advies over gezondheid, ontwikkeling 
en opvoeding voor 0-18 jaar 

0880549999 (tijdens 
kantooruren) 
info@jgzzhw.nl 
www.jgzzhw.nl  

 

Delft voor Elkaar Delft voor elkaar ondersteunt 
mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met 
een beperking, mensen met een 
chronische ziekte of een psychische 
aandoening en mensen die in een 
sociaal isolement leven. Ook helpen zij 
bij het organiseren van sportactiviteiten 
voor alle leeftijden. Delft voor elkaar is 
er voor welzijn, sport en gezonde 
leefstijl, onafhankelijke 
cliëntondersteuning, vrijwilligerswerk, 
begeleiding bij opvoeding en relaties. 
Delft voor Elkaar heeft een 
informerende en adviserende rol over 
Wmo voorzieningen. 
 

Dagelijks tot 13:00u: 
015-7600200 
Of via: 
info@delftvoorelkaar.nl 
 
www.delftvoorelkaar.nl 

 

Toegang WMO  
Gemeente Delft 

Kan een inwoner zich door een 
(lichamelijke) beperking moeilijk 
zelfstandig redden in huis? Of heeft 
hij/zij moeite om zelfstandig te reizen en 
activiteiten te ondernemen? Dan komt 
hij/zij misschien in aanmerking voor een 
voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Als er niemand in de omgeving van de 
inwoner is die kan helpen en ook 
voorliggende voorzieningen zoals Delft 
voor Elkaar geen uitkomst bieden, kan 
hij/zij voor zorg en ondersteuning vanuit 
de Wmo terecht bij de gemeente Delft. 
Dit kan door aan te melden voor een 
Wmo-voorziening. Het gaat hierbij om 
de volgende thema’s: 

 Gebruik van de woning 

 Schoonhouden van de woning 

 Vervoer en verplaatsen 

 Regelen van de dagelijkse 
zaken en individuele 
begeleiding 

 Dagbesteding 

 Beschermd wonen 
 

Telefoon: 14015 
 
www.delft.nl/wmo 

 

Team Jeugd 
Gemeente Delft 

Het team Jeugd is de toegang voor alle 
vormen van Jeugdhulp. Ouders, 
opvoeders, jongeren en professionals 
met zorgen over opgroeien en 
opvoeden in de leeftijd van 0-23 jaar 
kunnen terecht bij het team. Het Team 
Jeugd onderzoekt samen met het gezin 

 
14015* 
 
www.delft.nl/jeugd 
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de hulpvraag en zet passende hulp in. 
Het team biedt zelf ondersteuning en 
kortdurende begeleiding aan jeugdigen 
die dat nodig hebben en/of kan andere 
hulp inzetten waaronder de niet vrij 
toegankelijke voorzieningen. 

* In het team Jeugd zijn 
contactpersonen per 
huisartsenpraktijk 
aangewezen, zodat 
rechtstreeks contact kan 
worden gezocht. Van deze 
contactpersonen zijn de 06 
nummers aan iedere 
huisartsenpraktijk verstrekt. 

 

Sociaal Team 
Gemeente Delft 

Het sociaal team biedt ondersteuning,  
begeleiding aan huishouden(s) met 
Multi problematiek en bemoeizorg aan 
zorgmijders 

Bureaudienst kantoortijden:  
015-2602079 

 

Veilig Thuis Veilig Thuis is het advies- en meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 
Dit zijn regionale organisaties waar 
slachtoffers, daders en omstanders 
terecht kunnen voor deskundige hulp en 
advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, 
jong en oud, die te maken heeft met 
huiselijk geweld of kindermishandeling. 
Veilig Thuis geeft advies en biedt 
ondersteuning, ook aan professionals. 
 

070-3469717 of 0800-2000 
info@veiligthuishaaglanden.nl 
www.veiligthuishaaglanden.nl 
 

 

Crisisinterventie 
team 

Er zijn situaties waarbij ouders en 
jeugdigen direct hulp nodig hebben. 
Omdat het niet veilig is of omdat het 
welzijn van een kind in gevaar is. Het CIT 
komt 7x24 uur direct in actie wanneer 
de veiligheid of het welzijn van een 
jeugdige in gevaar is. 
 

Jeugdbescherming West: 
Binnen kantooruren: 
070-3082999 
Buiten kantooruren: 
070-3795160 

 

 

Acute Dienst V&V Voor spoedopnamen Verzorging en 
Verpleging 
(voor alle aanbieders in de regio) 

Acute Dienst Careyn:  
088 - 123 99 82 
(huisartsenlijn) 
 

 

 

Acute Dienst GGZ 
Delfland 

Voor spoedopnamen in de GGZ Crisisdienst GGZ Delfland 
(binnen kantoortijd): 
015-2608717:  Delft, Midden-
Delfland, Westland, Pijnacker-
Nootdorp, Ypenburg.  
010-2463900: Schiedam, 
Vlaardingen, Maassluis, 
Lansingerland.  
Buiten kantoortijd: 
015-2607607: voor geheel 
DWO en NWN. 
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MEE Crisisdienst 
Gehandicapten 
Zorg 

Indien er in de thuissituatie sprake is van 
een crisis bij burgers met een 
verstandelijke, lichamelijke en/of 
zintuigelijke beperking, dan kunt er 
contact worden opgenomen met. MEE 
ZHN. MEE ZHN heeft een speciaal 
crisisteam. Dit team regelt binnen 24 
uur crisiszorg.  

Crisisteam MEE ZHN: (015) 
213 11 51.  
 

 Dagvoorzieningen, 
o.a. ontmoetings-
centra  

Pieter van Foreest biedt op 
verschillende locaties dagvoorziening op 
maat. Dagvoorziening is bestemd voor 
zelfstandig wonende ouderen die 
behoefte hebben aan ondersteuning op 
het gebied van psychogeriatrische 
(dementie), psychiatrische, lichamelijke 
(revalidatie) en sociale problemen. Deze 
voorzieningen bieden ouderen de 
mogelijkheid om met anderen samen te 
zijn en activiteiten te doen gedurende 
enkele dagen of dagdelen per week. 
Door dagvoorziening op maat kan men 
in de eigen omgeving blijven wonen. 
 
 

015 515 5000 
Kijk hier voor de 
contactgegevens per locatie 
https://pietervanforeest.nl/da
gvoorzieningen/ontmoetingsc
entra 
 

 PerspeKtief PerspeKtief biedt hulp bij wonen, 
werken en vrijetijdsbesteding, aan bijv. 
mensen die geen dak boven hun hoofd 
hebben, vrouwen die mishandeld of 
bedreigd worden, mensen die niet 
zelfstandig kunnen wonen en mensen 
die geen dagactiviteiten hebben.  
- Beschermd wonen 
- Begeleid zelfstandig wonen 
- Dagbesteding 
- Maatschappelijke opvang 
- Opvang en hulp bij huiselijk geweld 
 

BART (Bureau Aanmelding 
Registratie en Toeleiding tot 
zorg) tijdens kantooruren via 
nummer 015-2841000 of via 
bart@perspektief.nu 
 
www.perspektief.nu/locaties-
140.html 
 

       

Politie  Bij vragen aan de Politie. 0900-8844 (geen spoed) 
112 (wel spoed) 
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