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Respijtzorg voor volwassenen
Vervangende zorg voor mantelzorgers heet ook wel respijtzorg. Dit overzicht gaat over het actuele aanbod van 
dagbesteding, logeermogelijkheden en inzet van vrijwilligers die hulp thuis bieden in Leerdam, Zederik en omstreken. 
Vrijwel al deze voorzieningen vallen onder het Wmo-aanbod van beide gemeenten en zijn vooral bedoeld voor 
volwassen vanaf 18 jaar. In de loop van het jaar volgt een aanvulling met voorzieningen voor kinderen en jongeren. 

Tip
Gebruik dit overzicht om eens ergens vrijblijvend te gaan kijken. Maak een afspraak en de mensen van de organisatie 
geven u graag een rondleiding. Het verplicht u tot niets.

Wachtlijst
Voor geen enkele voorziening is er een wachtlijst. Het is echter ook niet zo dat er altijd direct plaats is. Voor elke nieuwe 
cliënt wordt bekeken wat de best passende oplossing is. Bij logeervoorzieningen is het afhankelijk van het moment of 
u er terecht kunt.

Indicatie en eigen bijdrage
Voor de meeste voorzieningen is een indicatie nodig van het Sociaal loket van de gemeente, het CIZ of de wijkverpleeg- 
kundige/huisarts. Het Sociaal loket kan u informeren wie verantwoordelijk is voor de indicatie. Meestal betaalt u een 
eigen financiële bijdrage. 
De Wmo-bijdrage van de gemeente Leerdam voor 2018 is € 17,60 per periode van vier weken. Woont u in de gemeente 
Zederik, dan betaalt u dit ook, met een maximum van € 55,00 voor respijtzorg, zoals logeren of dagbesteding. De eigen 
bijdragen voor de Wlz zijn landelijk vastgesteld en voor de Zvw is het afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering.
Neem contact op met de Sociaal loket van de gemeente als u hierover vragen hebt:
0800 5016 of sociaalloket@leerdam.nl en sociaalloket@zederik.nl.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg en mantelzorgondersteuning geheel of gedeeltelijk binnen de aanvul-
lende verzekering. Jaarlijks maakt de Consumentenbond in opdracht van Mezzo een overzicht van de zorgverzekering 
met de beste vergoedingen voor mantelzorgers. Kijk hiervoor op www.mezzo.nl.

Gebruikte afkortingen:
CAK = Centraal Administratie Kantoor 
CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg
PGB =  Persoonsgebonden Budget
Wlz  =  Wet langdurige zorg 
Wmo  =  Wet maatschappelijke ondersteuning
Zvw  =  Zorgverzekeringswet

Jaarlijks wordt het overzicht respijtzorg geactualiseerd. Kent of bent u een voorziening die nu niet op het overzicht 
staat? Laat het ons weten via info@samendoen.expert.

Zorgt u al langere tijd voor uw ouder wordende 
vader of moeder? Of voor een gezinslid of buur 
met een beperking? 
Vaak doet u dat automatisch en het lijkt soms 
zo vanzelfsprekend. Soms kan de zorg te zwaar 
worden. Het is dan belangrijk om op tijd hulp 
van buiten in te schakelen. 
Misschien bent u op zoek naar een prettige 
besteding van de dag voor degene voor wie 
u zorgt. Dat kan best lastig zijn, want waar 
kunt u terecht?



Organisatie 
en adres

Bij Bram
‘t Verre Land
Pr. Marijkeweg 59d
4233 HK Ameide

Huiberthoeve
Huibertweg 2
4126 RA Hei- en Boeicop

Hoeve Zorg Zicht
Hei- en Boeicopseweg 161
4126 RH Hei- en Boeicop

De Herefordhoeve
Kortenhoevedijk 18-B
4128 LZ Lexmond

Hoeve De Leeuw
Overboeicop 5 A
4145 NN Schoonrewoerd

Zorgboerderij Boer en Bont
Broekseweg 65
4231 VD Meerkerk

Doelgroep

Psychiatrische 
problemen, 
verslaving

Verstandelijke 
beperking, 
lichamelijke
beperking, 
beginnend 
dementie (geen 
lichamelijke zorg 
nodig). Jongeren 
en volwassenen

Mensen vanaf 
50 jaar: 
Dementie, NAH, 
sociaal isolement

Mensen vanaf 
50 jaar: 
(beginnend) 
dementie, 
lichamelijke 
beperking 
als Parkinson,
NAH

Kinderen, jongeren 
en volwassenen 
met een verstan-
delijke beperking

Vanaf ± 50 jaar, 
NAH, dementie 
en burn-out

Aanbod /dienst

Uiteenlopende binnen- 
en buitenactivteiten:
onderhouds- en 
reparatiewerk, pluk- 
en moestuin, verzorgen 
van de dieren, 
het geven van rond-
leidingen, muziek
maken, koken, met 
elkaar praten en 
nadenken

Verzorgen van dieren, 
in de tuin, in de 
keuken, actief, creatief

Verzorgen dieren, 
moestuin, fruitbomen. 
Bakken, knutselen, 
spelletje doen

Biologisch. Dieren 
verzorgen, werken in de 
bloemen- en moestuin, 
tuinieren, koken, zingen 
en bewegen,
meehelpen met 
dagelijkse activiteiten

Verzorgen van dieren, 
schoonmaken van 
de hokken, koken en 
bakken

Verzorgen van dieren 
en de tuin. Samen koken, 
knutselen en spelletjes 
doen

Aantal
plaatsen
per dag

± 10-12

± 12

4

± 10-12

3

5

Openings-
tijden 

ma t/m vrij
8.30-16.30

ma t/m vrij
9.00-15.30

ma en vrij
9.30-15.30

ma, woe,
do en vrij
9.00-16.00

ma t/m vrij
9.00- 
± 17.00

ma, di, do
en vrij
9.00-15.30

Finan-
cierings-
grondslag

Wmo, Wlz

Wmo, Wlz

Wmo, Wlz, 
PGB, 
particulier

Wmo, Wlz, 
PGB

Wmo, Wlz
PGB

Wmo,Wlz
PGB, 
particulier

Vervoer

Eigen
vervoers-
dienst

Eigen 
vervoers-
dienst
mbv 
vrijwilligers

Eigen
vervoers-
dienst

Eigen 
vervoers-
dienst, 
mensen met 
een rolstoel 
regelen zelf 
vervoer

Cliënten zelf

Cliënten uit 
Meerkerk, 
Ameide en 
Noordeloos 
kunnen 
worden 
opgehaald. 
Anderen 
komen met 
eigen 
vervoer

Zorg-
verlening 
door

Professionals 
en 
vrijwilligers

Professionals 
en 
stagiaires

Professional

Professionals 
in samen-
werking 
met Open 
Vensters van 
Stichting 
Present

Melkvee-
houder en 
ervaren 
vrijwiliger

Professional 
en soms 
vrijwilligers

Kosten

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz.
Particulier 
tarief op 
aanvraag

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz.
PGB-tarief 
opvraag-
baar bij 
zorgboeren-
zuid-holland

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz

Contactgegevens

Bram van der Leeden
T 06-31773436
E info@bijbram.nu
www.bijbram.nu
www.zorgboerenzuidholland.nl

Erik en Geeke Bassa
T 06-42998630
E geeke@huiberthoeve.nl 
www.huiberthoeve.nl
www.verenigingvoorzorgboerenzuidholland.nl

Darja Sterk-Van Tiel
T 06–81495947
E zorgboerderijhoevezorgzicht@hotmail.com
www.hoevezorgzicht.nl
www.zorgboerenzuidholland.nl

Jaap en Linda de Jong
Kortenhoevendijk 18 -B
4128 LZ Lexmond
T 06-15637981
E info@herefordhoeve.nl
www.herefordhoeve.nl
www.zorgboerenzuidholland.nl

Jacowienes en Marielle de Leeuw
T 0345-642665
E j.deleeuw@filternet.nl
www.zorgboerenzuidholland.nl

Coby Bassa
T 0183-354909
E info@bassaboerenbont.nl
www.bassaboerenbont.nl
www.zorgboerenzuidholland.nl

Dagbesteding Zorgboerderijen



Organisatie 
en adres

De Lingehof Zorg,
twee locaties:
• Tiendweg 13
 4152 GC Rhenoy
• Kleine Steeg 10
 4152 GE Rhenoy

Stichting Boogh, 
locatie Boogh Nieuwegein
Oortjesburg 2
3437 SX Nieuwegein

Zorg en Doen
Dorpsstraat 89
4128 BW Lexmond

Maison Patrick
Heulenslag 42
2971 VG Bleskensgraaf

Philadelphia
Natuurcentrum
Gijsbert van Andelpark 1
4204 HZ Gorinchem

Vitras, twee locaties:
• Dorpshuis Vreeswijk
 Fort Vreeswijk 1a, 
 3433 ZZ, Nieuwegein
• Ontmoetingscentrum
 ‘t Geinlicht
 Nedereindseweg 1-3
 3438 AA, Nieuwegein

Doelgroep

Verstandelijke
beperking. 
Jongeren en 
volwassenen, 
ook in combinatie 
met autisme, 
ADHD, lichte 
psychiatrie

Volwassenen 
vanaf ± 18 jaar, 
NAH, lichamelijke
beperking/
chronische ziekte 
als MS en Parkinson

Volwassenen / 
Ouderen met een 
lichamelijke 
beperking, licht 
dementerenden

Volwassenen,
lichamelijke 
beperking, zoals 
NAH,
Parkinson, licht
dementerenden

Volwassenen 
vanaf 
17 jaar, diverse 
groep 
Verstandelijke
beperking, NAH, 
verslaving, 
lichamelijke 
beperking

Volwassenen / 
Ouderen
lichte tot matige 
dementie, NAH.
Ook mantelzorgers 
zijn welkom

Aanbod /dienst

Diverse activiteiten op 
de boerderij en in de 
timmerwerkplaats

Dagbesteding, 
breed aanbod: sport, 
houtbewerken, hand-
vaardigheden, koken, 
gespreksgroepen, 
wandelen

Dagbesteding, 
creativiteit, bewegen, 
groenactiviteiten  
en geheugentraining. 
‘s Middags warme 
maaltijd

Dagopvang op maat: 
op vraag van gasten 
kunnen verschillende 
activiteiten worden 
aangeboden, zoals een 
fim bekijken, houtbewer-
ken, muziek luisteren

(Arbeidsmatige)
dagbesteding
Boerderijgroep
Horecagroep

Ontmoetingscentrum, 
dagopvang:
Stimuleren van vaardig-
heden tijdens gezellige 
activteiten in groeps-
verband op maat.

Aantal
plaatsen
per dag

± 15 
boerderij

± 15 
werkplaats

± 25

± 9

3 à 4 per 
dag, in 
combina-
tie met de 
mensen 
die logeren

maximaal 
12 per 
groep

10-12

Openings-
tijden 

ma t/m vrij
8.30-15.30

Aparte 
zaterdag-
groep 
voor jeugd:
9.00-15.00

ma t/m vrij
9.00-16.00

di, do 
en vrij
8.30-15.30 

ma t/m vrij
± 9.30 - 
± 17.00

di t/m zo
Boerderij 
9.30-16.00 
di t/m zo
Horeca 
10.00-17.00
Afwijken is 
in overleg 
mogelijk

ma t/m vrij
8.30-16.30

Finan-
cierings-
grondslag

Wmo

Wmo

Wmo

Wmo

Wmo

Wmo

Vervoer

Eigen
vervoers-
dienst

Groeps-
vervoer 
door eigen 
taxibedrijf 
via de Wmo 
of eigen 
vervoer

Cliënten zelf 
of met 
indicatie 
van de 
Wmo 

Cliënten zelf

Cliënten zelf 

Cliënten zelf 
of met 
indicatie 
van de 
Wmo

Zorg-
verlening 
door

Professional

Professionals 
met aan-
vullend 
vrijwilligers

Professional 
en vrijwillgers

Geschoolde 
vrijwilligers,
de eigen 
thuiszorg 
loopt door

Professionals 
met onder-
steuning van 
vrijwilligers

Professionals, 
vrijwilligers en 
stagiaires

Kosten

Eigen 
bijdrage 
Wmo

Zaterdag-
groep tot 
nu toe 
alleen 
met PGB

Eigen 
bijdrage 
Wmo
Particulier 
ook 
mogelijk

Eigen 
bijdrage 
Wmo

Eigen 
bijdrage 
Wmo

Eigen
bijdrage  
Wmo

Eigen 
bijdrage
Wmo

Contactgegevens

Kees  en Astrid Groeneveld
T 06-55343530
E info@delingehof.nl
www.de-lingehof.nl

T 030-6013420
E nieuwegein@boogh.nl
www.boogh.nl/locaties/boogh-nieuwegein/

Astrid Sterk
T 0347-341009
E info@zorgendoen.nl
Facebook.com/zorgendoen/

T 06-57414845
E info@maison-patrick.nl
www.maison-patrick.nl

Cliëntbureau: 0800-0830 (ma-vrij 8.00-18.00)
T Boerderijgroep: 06-21400924
E astrid.visser@philadelphia.nl
T Horecagroep: 06-27338265
E jacquelien.bikker-dejong@philadelphia.nl  
 (tijdelijk)
www.natuurcentrumgorinchem.nl/
dagbesteding/

Coërdinator Anette Stock
T 0900-8212382 / 06-10459638
E ocnieuwegein@vitras.nl 
www.vitras.nl/contact/
ontmoetingscentrum-nieuwegein

Overige dagactiviteiten

www.zorgboerenzuidholland.nl en www.verenigingvoorzorgboerenzuidholland.nl voor adressen in heel Zuid-Holland



Organisatie 
en adres

Syndion
Pand 18
Kerkstraat 18
4142 EL Leerdam

Syndion
Hermeta
1e Industrieweg 1
4147 CR Asperen

Present locatie Emma
Raadsliedenstraat 120
4142 BV Leerdam

Lingesteyn
Lingesteynplantsoen 3
4141GJ Leerdam

Huis ter Leede
Eiland 1 
4143 EN Leerdam

De Lange Wei,  
twee locaties:
• De Lange Wei
 Rembrandthof 85
 3372 XV 
 Hardinxveld-Giessendam
• De Zes Molens
 De Zes Molens 2
 4223SC Hornaar

ASVZ
Lingebolder
Koningin Emmalaan 84
4141 EE Leerdam

Doelgroep

Volwassen met
een verstandelijke 
of lichamelijke 
beperking of NAH

Volwassenen met 
een lichamelijke of 
(licht) verstandelijke 
beperking, NAH. 
Ook cliënten met 
een afstand tot 
de arbeidsmarkt 
via het UWV. 

Volwassenen / 
Ouderen, 
dementie, ook 
mensen met 
een lichamelijke 
beperking 
mogelijk

Volwassenen / 
Ouderen
dementie en 
lichamelijke 
beperkingen

Volwassenen / 
Ouderen
dementie en 
lichamelijke
beperkingen

Ouderen, met 
name dementie, 
ook mensen met 
een lichamelijke 
beperking 
mogelijk

Volwassenen 
vanaf 18 jaar
Verstandelijke 
beperking van 
licht tot zwaar

Aanbod /dienst

Naaiatelier en winkel: 
textielproducten maken 
zoals placemats,
schorten en knuffels. 
Verkoop van deze 
producten in de winkel

Dagbesteding:
verschillende werkzaam-
heden als inpakken, 
stickeren, sorteren, 
schoonmaken, 
schroeven

Dagopvang Emma,
diverse activiteiten

Dagbesteding 
De Klimop:
bewegen, geheugen-
fitness, sociale interactie, 
creativiteit, informatie- 
en kennisoverdracht

Dagopvang, 
verschillende 
activiteiten

Dagactviteiten, zowel 
op individuele basis als 
groepsactiviteiten

Uiteenlopende 
dagactiviteiten

Aantal
plaatsen
per dag

Atelier: 14 
Winkel: 8 

gemideld
10 

8-10 

15

1 groep 
van 
variabele 
grootte

1 groep 
van ± 6-10

13 groepen, 
samenge-
steld o.b.v. 
het niveau 
van de 
deelnemers

Openings-
tijden 

ma t/m vrij
9.30-16.15

ma t/m vrij
8.45-15.45

ma, woe
en vrij
9.30-16.00

ma t/m vrij
9.30-16.00

ma t/m vrij
9.00-17.00

ma t/m vrij
10.00-16.00 
Mogelijk-
heid om 
tot 18.00 te 
blijven incl. 
maaltijd 
tegen en 
kleine ver-
goeding

ma t/m vrij
9.00-15.30 

Finan-
cierings-
grondslag

Wlz of 
Wmo

Wlz of 
Wmo

Wmo of 
particulier

Wmo of 
over-
bruggings-
zorg 
Wlz

Wmo of 
Wlz of
particulier

Wmo of 
particulier

WLZ of 
Wmo,
PGB

Vervoer

Cliënten 
zelf of 
taxivervoer 
met ed 
benodigde 
indicatie

Cliënten 
zelf of 
taxivervoer 
met ed 
benodigde 
indicatie

Via 
vrijwilligers of 
aangepast 
vervoer

Cliënten zelf 
of op aan-
vraag via 
de Wmo

Cliënten zelf 
of op aan-
vraag via 
de Wmo

Cliënten zelf 
of met in-
dicatie van 
de Wmo

Groeps-
vervoer via 
de Wmo of 
cliënten zelf

Zorg-
verlening 
door

Professionals

Professionals 
en evt 
jobcoach

Professionals 
en
vrijwilligers

Professionals 
en
vrijwilligers

Professionals
met onder- 
steuning door 
vrijwilligers

Professionals 
en vrijwilligers

Professionals, 
vrijwilligers en 
stagiaires

Kosten

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz

Eigen
bijdrage 
Wmo of Wlz

Eigen 
bijdrage
Wmo of Wlz
Particulier 
tarief: € 35,- 
per dagdeel

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz
Particulier 
tarief: 
€ 53,90 per 
dagdeel

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz. 
Particulier 
tarief: € 43,25 
per dagdeel 

Eigen 
bijdrage 
Wmo
Pariculier 
tarief:
€ 40,50 
per dag

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz

Contactgegevens

Aanmelding en informatie 
via clientservicebureau Syndion
T 0183-651155
E clientservicebureau@syndion.nl 
www.syndion.nl/locaties/

Aanmelding en informatie 
via clientservicebureau Syndion
T 0183-651155
E clientservicebureau@syndion.nl 
www.syndion.nl/locaties/

Present Advies
T 088-4080333
E presentadvies@presentvooru.nl
www.presentvooru.nl

T 0345-636750
E dagbehandeling.lin@rivas.nl
www.rivas.nl

Zorgservice:
T 0345-614241 (werkdagen 8.30-12.00)
E zorgservice@huisterleede.nl
www.huisterleede.nl

T 0184-678000
E info@delangewei.nl
www.delangewei.nl

Klantadviescentrum:
T 088-9931295 (werkdagen 9.00-17.00)
E klantadvies@asvz.nl
www.asvz.nl



Organisatie 
en adres

Siloah
De Leidsche Hoeve
Oude Hoevenseweg 8
4196 RK Tricht

s Heerenloo
De Wieken
Wieken 9
4191 TS Geldermalsen

s Heerenloo
Dagcentrum 
De Harmonika
Nieuwe Tijningen 9 
5301 DA  Zaltbommel

De Schutse, 2 locaties:
• Dagactiviteitencentrum
 Kesteren
 Stationsstraat 28/30
 4041CJ Kesteren
• Dagactiviteitencentrum
 Achterberg
 Friese Steeg 15
 3911VR Rhenen
  

Syndion
Arbeidscentrum Leerdam 
Anjerstraat 1
4142 ZV Leerdam

Syndion
Emmahuis
Raadsliedenstraat 120
4142 ZV Leerdam

Syndion
Het Atelier
Tiendweg 62a
4142 EL Leerdam

Doelgroep

Jongeren en 
volwassenen
Identiteits-
gebonden
Verstandelijk 
beperking

Verstandelijke 
beperking ernstig 
en/of meer-
voudige 
beperking

Verstandelijke 
beperking van
licht tot zwaar. 
Gevarieerde 
groep: jong/oud, 
vrouw/man

Verstandelijke 
beperking van 
licht tot zwaar. 
Twee groepen: 
volwassenen vanaf 
18 en de ouder 
wordende cliënt.
Identiteits-
gebonden
Ook een 
kinderdagcentrum 
(0-18 jaar)

Basisvoorziening 
voor volwassenen 
met een 
erstandelijke en/of 
meervoudige
beperking, autisme

Volwassenen met 
een verstandelijke 
beperking, 
zelfstandig 
kunnen werken

Volwassenen met 
een verstandelijke 
en/of psychische 
beperking  die 
creatief zijn 

Aanbod /dienst

Dagactiviteiten: 
Bakkerij, inpakwerk, 
winkel en restaurant

Dagactiviteiten: werk-
zaamheden op eigen 
tempo, gericht op:
beleving, recreatie 
en lichte arbeid. 
Van telwerk, inpakken 
tot kaarsen maken.

Dagactiviteiten: 
lichtindustiële, ambach-
telijke en creatieve  
werkzaamheden. 
Bakkerij en schilders-
atelier

Dagactiviteiten, heel 
divers: arbeidsmatig, 
creatief, ontwikkelings-
gericht of behoud van 
vaardigheden

Dagactiviteiten: 
Creatieve groep, 
milieugroep, 
belevingsgroep

Faciltaire werkzaam-
heden in het 
verzorgingshuis.
Deels ook productie-
werkzaamheden

Kunstatelier:
Schilderen, tekenen, 
beeldende kunst met 
papier maché of 
mozaiek.
Individueel of in de 
groep 

Aantal
plaatsen
per dag

Niet 
specifiek 
bepaald, 
er is tot nu 
toe altijd 
plek

± 70 
verschil-
lende 
groepen

± 50 ver-
schillende 
groepen

Niet 
specifiek 
bepaald. 
Altijd wordt 
bekeken
in welke 
groep de 
persoon 
het beste 
past 

Creatief: 10 
Milieu: 5 
Beleving: 7

Maximaal 
14 

Maximaal 
10 

Openings-
tijden 

ma t/m vrij
9.00-17.00

ma t/m vrij
10.00-16.15

ma t/m vrij
9.00-16.00

ma, di, do
en vrij
9.30-16.30
En woens-
dag in de 
oneven 
weken

ma t/m vrij
9.00-16.00

ma t/m vrij
8.30-14.30

ma, di
en do
9.00-16.00

Finan-
cierings-
grondslag

Wmo, Wlz 
of Jeugd-
wet, PGB

Wmo

Wmo

Wmo

Wlz of 
Wmo

Wlz of 
Wmo

Wlz of 
Wmo

Vervoer

Cliënten zelf 
of op aan-
vraag via de  
Wmo

Cliënten zelf

Cliënten zelf 

Cliënten 
zelf of met 
vervoer van 
De Schutse, 
afhankelijk 
van de 
indicatie

Cliënten 
zelf of
taxivervoer 
met 
benodigde 
indicatie

Cliënten 
zelf of 
taxivervoer 
met ed 
benodigde 
indicatie

Cliënten 
zelf of 
taxivervoer 
met ed 
benodigde 
indicatie

Zorg-
verlening 
door

Professionals 
en vrijwilligers 

Professionals

Profesionals

Professionals

Professionals

Professionals

Professionals 
en vrijwilligers

Kosten

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz

Eigen 
bijdrage 
Wmo

Eigen 
bijdrage 
Wmo

Eigen 
bijdrage 
Wmo

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz

Eigen 
bijdrage 
Wmo of Wlz

Contactgegevens

Cliëntenservice:
T 088-2754598
E cliëntenservicebureau@siloah.nl
www.siloah.nl

Klantcontact Rivierenland
T 088-0375000
E klantcontact.rivierenland@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl/contact/waar-zitten-wij/-/
locatie/24261/geldermalsen/wieken+9

Klantcontact Rivierenland
T 088-0375000
E klantcontact.rivierenland@sheerenloo.nl
www.sheerenloo.nl/contact/waar-zitten-wij/-/
locatie/24455/zaltbommel/nieuwe+tijningen
+9+harmonica

Maatschappelijk werk:
T 0488-483322
E maatschappelijkwerk@deschutse.nu

Cliëntservicebureau (CSB)
ma t/m do 14.00-15.00
T 0488-449155
E csb@deschutse.nu
www.deschutse.nu

Aanmelding en informatie 
via clientservicebureau Syndion
T 0183-651155
E clientservicebureau@syndion.nl 
www.syndion.nl/locaties/

Aanmelding en informatie
via clientservicebureau Syndion
T 0183-651155
E clientservicebureau@syndion.nl 
www.syndion.nl/locaties/

Aanmelding en informatie 
via clientservicebureau Syndion
T 0183-651155
E clientservicebureau@syndion.nl 
www.syndion.nl/locaties/



Organisatie 
en adres

Nederlandse 
Patiëntenvereniging (NPV) 
afdeling Leerdam

Stichting 
Handen in Huis
Singelpark 1
3980 NC Odijk

Merwe Care
Peursumseweg 111
3381 KV Giessenburg

Doelgroep

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Aanbod /dienst

Vrijwillige thuishulp en 
vrijwillige terminale 
thuiszorg

Vrijwillige respijtzorg 
thuis voor langer dan 2 
etmalen aaneen-
gesloten

Persoonlijke hulp 
aan huis, heel divers: 
vervoer, begeleiding, 
gezelschap, verzorgen 
huisdieren, kleine
klussen, boodschappen 
etc. Check-service

Aantal
plaatsen
per dag

Vrijwilligers-
pool van 
± 30 

Landelijke 
vrijwilligers-
pool

n.v.t.

Openings-
tijden 

Dagdeel 
per week, 
ochtend, 
middag of 
avond, 
incidenteel 
of 
langdurig

24-uurs-
zorg,
minimaal 
3 aaneen-
gesloten 
dagen en 
2 nachten

overdag, 
avond, 
nacht , 
weekend

Finan-
cierings-
grondslag

Contributie 
van de 
leden

Zvw-
aanvullend
pakket of 
particulier

Particulier 
of PGB via 
Wmo of 
Wlz.
Ook Zvw 
aanvullend 
pakket

Vervoer

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Zorg-
verlening 
door

Vrijwilligers 
met vrijwillige 
coördinatoren

Vrijwilligers 
met 
professionele 
coördinatie

Professionals

Contactgegevens

Coördinator Thuishulp:
Jannette Sinke
T 0345-641881
E jannettesinke@solcon.nl
www.npvzorg.nl/locatie/leerdam/

T 030-6590970
E info@handeninhuis.nl
www.handeninhuis.nl

Janet Starink
T 06-12343164
E info@merwecare.nl
www.merwecare.nl

Ondersteuning in de thuissituatie

Kosten

Lidmaat-
schap NPV
€ 17,50 per 
jaar.
€ 12,50 voor 
jongeren en 
gezinnen

Zvw: via 
aanvullende 
zorgverze-
kering 
Particulier: 
€ 55,- per 
dag voor 
de eerste 
15 dagen, 
vervolgens
€ 127,-
per dag

Tarieven
per uur:
dag: € 23,-
avond: 
€ 27,50
slaaptarief: 
€ 17,50 - 
€ 20,-
Checktarief 
:€ 12,50 per 
bezoek van 
20 min



Organisatie 
en adres

Huis ter Leede
Eiland 1 
4143 EN Leerdam

Huis ter Leede
Eiland 1 
4143 EN Leerdam

Present Locatie Emma
Raadsliedenstraat 120
4142 BV Leerdam

Present Locatie Open 
Vensters
Prinses Marijkeweg 34
4243 HM Ameide

Maison Patrick
Heulenslag 42
2971 VG Bleskensgraaf

De Lingehof 
Kleine Steeg 10
4152 GE Rhenoy

Siloah
Locatie in Bodegraven

Doelgroep

Algemeen

Volwassenen: 
dementie en 
lichamelijke
beperkingen

Volwassenen

Volwassenen

Volwassenen met 
een lichamelijke 
chronische ziekte 
of beperking, 
lichte dementie

Jongeren en 
volwassenen 
Verstandelijke
beperking, ook
in combinatie met
autisme, ADHD, 
lichte psychiatrie

VG zwaardere 
beperking, 
met name
jongeren, 
incidenteel
volwassenen

Aanbod /dienst

Hotelkamer, inclusief 
3 maaltijden per dag, 
linnengoed en 
schoonmaak

Tijdelijk verblijf / logeren

Gastenverblijven 
Emma

Logeerappartementen 
Open Vensters

Logeerkamers met 
dagprogramma.
Samenwerking met een 
mantelzorgmakelaar

Logeren op het terrein 
bij de zorgboerderij

Logeren

Aantal
plaatsen
per dag

1

5 kamers

3 kamers 

3 apparte-
menten

4 kamers 
(een- of 
tweeper-
soons)

5 plaatsen 
in ontwik-
keling
voor 2018

Afhankelijk 
van
beschik-
baarheid

Openings-
tijden 

7 x 24 uur

7 x 24 uur

7 x 24 uur

7 x 24 uur

7 x 24 uur

24 uurs-
zorg, 
mogelijk 
ook 
crisis-
opvang

7 x 24 uur

Finan-
cierings-
grondslag

Zvw-ELV , 
Wmo-
respijtzorg, 
WLZ of 
particulier

Zvw-ELV, 
Wmo-
respijtzorg 
of  PGB 

Zvw_ELV, 
Wmo-
respijt
zorg, PGB  
of
particulier

Wmo-
respijtzorg
Zvw, PGB  
of 
particulier

Wmo, Wlz,
PGB 

Wmo
Hoofd-
zakelijk Wlz,
incidenteel 
Wmo

Vervoer

Cliënten zelf

Cliënten zelf

Cliënten zelf

Cliënten zelf

Cliënten zelf

Nog niet 
bekend

Cliënten zelf

Zorg-
verlening 
door

Professionals

Professionals

Professionals

Professionals

Professionals 
en vrijwilligers. 
De eigen 
thuiszorg 
loopt door

Professionals

Professionals

Contactgegevens

Zorgservice:
T 0345-614241 (werkdagen 8.30-12.00)
E zorgservice@huisterleede.nl

Zorgservice:
T 0345-614241 (werkdagen 8.30-12.00)
E zorgservice@huisterleede.nl
www.huisterleede.nl

Present Advies
T 088-4080333
E presentadvies@presentvooru.nl

Present Advies
T 088-4080333
E presentadvies@presentvooru.nl
www.presentvooru.nl

T 06-57414845
E info@maison-patrick.nl
www.maison-patrick.nl

Kees  en Astrid Groeneveld
T 06-55343530
E info@delingehof.nl
www.de-lingehof.nl

Cliëntenservice:
T 088-2754598
E cliëntenservicebureau@siloah.nl
www.siloah.nl

Logeren

Kosten

Particulier 
tarief: € 60,- 
per nacht

Geen bij  
indicatie 
Zvw
Particulier 
€ 50,- of 
€ 60,- per 
etmaal

Geen bij 
indicatie 
Zvw
Particulier 
tarief: € 77,50 
per dag

Geen bij 
indicatie 
Wmo of Zvw
Particulier 
tarief:
€ 77,50 per 
dag

Eigen 
bijdrage 
Wmo 
of Wlz

Eigen 
bijdrage 
Wmo

Eigen
bijdrage
Wmo of Wlz


