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Praktische hulp             

 Administratie en belastingaangifte 

 Boodschappen  

 Kleine klusjes in en om het huis 

 Ziekenhuisbezoeken 

 Maaltijden 

 Organisatie van het huishouden 

Delft voor Elkaar, Careyn, Pieter van Foreest 

Niets om handen, eenzaam           

 Patiënten stimuleren om  

iets te ondernemen 

 Patiënten in contact brengen met mensen 

in de omgeving 

 Welzijn op recept 

 Vrijwilligerswerk doen 

Delft voor Elkaar, Pieter van Foreest 

Begeleiding              

 Multiprobleem situaties 

 Inkomens- en schuldenproblematiek 

 Rouw 

 Relatieproblemen en echtscheidingen 

Delft Support 

Groepsbegeleiding met zorg              

 Dagbesteding voor mensen met dementie  

Pieter van Foreest 

Hulpmiddelen             

 Vervoersvoorzieningen 

 Aanpassingen in de woning  

 Rolstoel 

Delft Support 

Mantelzorger ondersteunen           

 Cursussen 

 Themabijeenkomsten 

 Ontmoetingsbijeenkomsten 

 Persoonlijke ondersteuning 

Delft voor Elkaar, Pieter van Foreest 

Mantelzorger ontlasten (respijtzorg)          

 Incidenteel: logeer-/vakantieopvang 

Pieter van Foreest 

Meerdere vragen, of niet duidelijk wat precies nodig is                                 

Delft Support 



 

Samenvattend en contactgegevens          

Delft Support   

www.delftsupport.nl  

www.delftsupport.nl/contact/, tel. 14015 

Huisartsenpraktijken hebben van Delft Support een overzicht met contactpersonen ontvangen.  

 Complexe vragen of meerdere vragen 

 Begeleiding  

 Hulpmiddelen, www.delft.nl/zorg/de-wmo-delft  

 

Delft voor Elkaar) 

www.delftvoorelkaar.nl 

www.delftvoorelkaar.nl/contact/, tel. 015-7600200 

 Advies, www.delftvoorelkaar.nl/voor-inwoners/  

 Praktische hulp, www.delftvoorelkaar.nl/voor-inwoners/informele-ondersteuning/ 

 Niets om handen, eenzaam, welzijn op recept: www.delftvoorelkaar.nl/activiteit/welzijn-op-recept/,  
015-7600200  

 Mantelzorg ondersteunen en ontlasten, www.delftvoorelkaar.nl/voor-inwoners/mantelzorg/  

 

Pieter van Foreest (naast het zorgaanbod) 

015 – 515 43 15,  www.pietervanforeest.nl  

 Praktische hulp, www.pietervanforeest.nl/zorg-bij-u-thuis/services-diensten   

 Niets om handen, eenzaam, www.pietervanforeest.nl/services/gezelschap  

 Mantelzorg ondersteunen en ontlasten, www.pietervanforeest.nl/zorg-bij-u-thuis/mantelzorg    

 Respijtzorg, www.strandgoedterheijde.nl  

 Groepsbegeleiding met zorg, www.pietervanforeest.nl/dagvoorzieningen  

 

Careyn (naast het zorgaanbod) 

088 – 123 99 88, contact@careyn.nl, www.careyn.nl  

 Praktische hulp, www.careynkaart.nl/gemak-thuis  

 

 

NB. Dit overzicht beoogt niet een compleet overzicht te geven van het aanbod binnen het sociaal domein, 

maar geeft zicht op de voornaamste aanbieders die relevant zijn voor eerstelijns zorgverleners. 
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