
Voor alle inwoners die een steuntje in 
de rug nodig hebben. Hoe zit het?

Heeft u een hulpvraag? 

U wilt zo zelfstandig mogelijk zijn en uw 
eigen zaken regelen. Dit lukt niet altijd. 
Dan heeft u hulp nodig. Bijvoorbeeld 
bij het aanvragen van vervoer, het 
huishouden doen, het lezen van brieven 
en het regelen van geldzaken. 

  

U heeft een hulpvraag en u wilt een 
oplossing. Misschien zijn er familieleden, 
vrienden of buren die u kunnen helpen. 
Soms heeft u hulp nodig van mensen die 
precies weten hoe het zit. 

Wilt u een oplossing voor uw 
hulpvraag? 

    

Zijn er geen mensen in uw omgeving die 
u kunnen helpen, dan kunt u naar het 
Lokaal loket in het gemeentehuis voor 
een meldingsformulier. 

Met dit formulier kunt u aangeven 
dat u hulp nodig heeft. U kunt het 
meldingsformulier ook vinden op het 
internet bij het Lokaal loket:
www.lokaalloketnoordwijk.nl

    

Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
het formulier? De medewerkers van MEE 
helpen u graag met uw aanvraag. 

En hoe verder? 

    

Het ingevulde formulier geeft u af aan de 
balie van het Lokaal loket of verstuurt u 
via de site. 

    

Een medewerker van het Lokaal loket 
neemt daarna contact met u op. Deze 
medewerker zoekt samen met u naar 
oplossingen. Er volgt een gesprek. Neem 
gerust een bekende mee.

    

  

Het Lokaal loket stuurt uw aanvraag naar 
mensen die beoordelen wat u nodig heeft. 
Dit kan de Intergemeentelijke Sociale 
Dienst zijn. Bij de beoordeling moeten zij 
ook rekening houden met allerlei regels. 
Zij vertellen wat de beste oplossing is, 
met een brief. Dit heet een beschikking. 

Kost dit geld?

   

    

Hulp kost geld. De gemeente betaalt het 
grootste gedeelte maar er wordt van u 
ook een bijdrage verwacht. 

Wat als de oplossing niet bij u past? 
                                 

    

  

Als u het niet eens bent met de voor u 
gekozen oplossing, kunt u bellen met de 
Wmo-vertrouwenspersoon. Bij het Lokaal 
loket kunt u het telefoonnummer van de 
vertrouwenspersoon opvragen. Ook hierbij 
kunnen de medewerkers van de MEE u 
helpen. 

Zo is er een oplossing voor uw hulpvraag. 
Problemen zijn er om opgelost te worden. 
Dicht bij huis. Dichtbij in uw gemeente. Bij 
het Lokaal loket.
 

Wethouder  
M.J. Fles:
“Gemeente Noordwijk 
vindt het belangrijk 
dat alle Noordwijkers 
begrijpen hoe hulp 
en ondersteuning zijn 
georganiseerd. Waar ze 
moeten zijn. Samen met de specialisten 
van ’s Heerenloo heeft de gemeente 
gekeken hoe dat het beste kan.  
We hebben deze advertentie samen 
opgesteld. Leg aan de hand van de 
plaatjes eens uit wat er verandert. 
Leuk om te doen. Bij ’s Heeren Loo 
communiceren ze op deze wijze 
met hun inwoners. Ook als het over 
moeilijke zaken gaat.”



Op 1 januari is de nieuwe manier van 
hulp en ondersteuning aanbieden gestart. 
Een fikse verandering voor iedereen. 

Geen zorg om hulp en ondersteuning
Natuurlijk kunt u ook na 1 januari 2015 
rekenen op hulp en ondersteuning. Wel 
zijn ze anders georganiseerd. Gelden 
er andere aanpakken. En zijn er nieuwe 
werkvormen. 

Uw zelfredzaamheid staat centraal
We gaan uit van uw zelfredzaamheid. 
Wat u wel kunt. We streven ernaar dat 
u hulp en ondersteuning krijgt die goed 
aansluiten bij uw situatie. We willen 
maatwerk. 

Nieuwe aanpakken
Er zijn andere aanpakken. Het nieuwe 
Jeugd- en Gezinsteam bijvoorbeeld, dat 
samen met u bepaalt wat er nodig is aan 
hulp en ondersteuning voor het gezin. 

Een nieuw Sociaal Wijkteam gaat 
medio 2015 aan de slag om de 
maatschappelijke hulp en ondersteuning 
dichtbij mensen te organiseren. Met 
eigen aanpakken, gericht op het leveren 
van maatwerk. 

Een nieuw Servicepunt Werk helpt 
ondernemers met allerhande vragen 
over re-integratie en het aanbieden van 
werk aan mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.
 
Hulp staat voor u klaar 
Gemeente Noordwijk is verantwoordelijk 
voor het hulp en ondersteuningsstelsel. 
De gemeente heeft ervoor gezorgd 
dat u ervan op aan kunt dat hulp en 
ondersteuning voor u klaar staan.   

Alle vormen van hulp en 
ondersteuning
Het gaat om veel soorten hulp en 
ondersteuning. Jeugdhulp, hulp aan 
gezinnen, ondersteuning aan mensen die 
hulp nodig hebben bij het huishouden of 
behoefte hebben aan begeleid wonen of 
aan financiële ondersteuning. 

Overgangsjaar
2015 is een overgangsjaar. Het zal even 
zoeken zijn. Maar alles is in gereedheid 
gebracht goed te starten. Dat hebben 
we voor alle Noordwijkers gedaan die 
voor korte of lange tijd aangewezen zijn 
op hulp en ondersteuning.

Meer weten? 
Kijk op www.verander-samen.nl 

Waar moet u zijn? 

Opvoeden en opgroeien
U zoekt hulp en ondersteuning voor 
kinderen, het gezin en misschien ook 
ouders. Daarvoor gaat u naar het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Persoonsgebonden budget
U hebt vragen over het 
persoonsgebonden budget. Dan gaat u 
naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Krijgt u het persoonsgebonden budget 
vanuit de Wmo? Dan gaat u naar het 
Lokaal loket.

Praktische ondersteuning
U hebt hulp en ondersteuning nodig 
bijvoorbeeld door huishoudelijke hulp of 
door hulpmiddelen. 
U gaat naar het Lokaal loket in het 
gemeentehuis.

Veranderingen in kosten
U maakt extra kosten vanwege de hulp 
en ondersteuning die u nodig hebt. U 
hebt daar vragen over. Dan gaat u naar 
het Lokaal loket.

Werk zoeken en gehandicapt
U zoekt werk en hebt een handicap. U 
gaat naar het UWV in Leiden 

Bijstand 
U ontvangt bijstand of bijvoorbeeld 
een uitkering voor levensonderhoud 
op grond van de WWB dan ontvangt u 
die uitkering vanaf 1 januari 2015 op 
grond van de Participatiewet. De ISD 
Bollenstreek verzorgt de uitbetaling 
van uw uitkering. Dit is uw adres als u 
vragen of op- en aanmerkingen hebt.   

Hulp voor bestaande en nieuwe 
cliënten
U zoekt hulp en ondersteuning  en merkt 
dat u het knap lastig vindt te begrijpen 
hoe het allemaal werkt. Hoe het verder 
moet. Vraag dan om hulp bij Mee-
Cliëntenondersteuning.

U bent of wordt mantelzorger
U verzorgt intensief uw partner, 
familielid, vriend of een bekende? 
Of u gaat dat doen? Voor u is er het 
Steunpunt Mantelzorg Noordwijk. 

Hulp en Ondersteuning 
in Noordwijk
Waar moet u zijn? Bij wie moet u zijn?

Wie staan voor u klaar?

Lokaal Loket Noordwijk 
(in het gemeentehuis)
Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk
T (071) 361 76 00
E lokaalloket@noordwijk.nl

Lokaal Loket openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 8:30 tot 12:30 uur

ANBO
Contactpersoon: T. Donders
T (071) 361 49 81
E ton.donders@casema.nl

Wmo-vertrouwenspersoon
Contactpersoon: Coby Voorham
T (071) 361 25 95
E c.voorham@casema.nl

KBO
Contactpersoon: M. van den Burg-
Jansen
T (071) 361 60 84
E margreet@vandenburg.be

 ISD  
Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Postbus 255, 2160 AG Lisse
Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse
T (0800) 95 67 000
I www.isdbollenstreek.nl

Steunpunt Mantelzorg Noordwijk
Steunpunt Mantelzorg Noordwijk
Consulent Mantelzorg: Wendy Clason
Groot Hoogwaak 1, 2202 TG Noordwijk
T (071) 36 88 888
I www.mantelzorgnoordwijk.nl

BEWAAR DEZE INFORMATIE OP EEN ZICHTBARE PLEK
Handig voor u, uw kinderen en uw vrienden. 


