
KDET (klankbordgroep dak- en thuislozen)
gninuetsredno  Voor dak- en thuislozen 

telefoon  06 139 895 92
e-mail  klankbordeindhoven@gmail.com

Judith van Nimwegen (LSFVP)
gninuetsredno  Familievertrouwenspersoon GGzE

 Voor familie en naasten van mensen 
met psychiatrische problemen 

telefoon  06 469 438 81
e-mail  j.vannimwegen@lsfvp.nl

Markieza
gninuetsredno  Psychatrie, verslavingszorg, 

maatschappelijke opvang
telefoon  040 231 50 05   9.00-12.00 uur

e-mail info@markieza.org

Stichting Ouders en Jeugdzorg
gninuetsredno  Jeugdhulpverlening

 Voor ouders en kinderen. Informatie, 
advies en ondersteuning. Gespecialiseerd 
in het oplossen van samenwerkings-
problemen en conflicten tussen ouders 
en hulpverleners. Zowel binnen het 
vrijwillige kader hulpverlening als 
binnen een kinderbeschermings-
maatregel (gedwongen kader).

telefoon  085 877 1250
e-mail

website
 info@oudersenjeugdzorg.nl
www.oudersenjeugdzorg.nl

Stichting El Islaah Eindhoven e.o.
ondersteuning  Multiculturele gezinnen

telefoon  06 261 164 52
e-mail  elislaah.ehv@gmail.com

Sociaal Raadsliedenwerk Lumens
gninuetsredno  Juridische hulp

• loon of uitkering
• uitkering toeslagen zoals 

huurtoeslag, zorgtoeslag en 
kindgebonden budget

• belastingaanslagen of invordering 
belasting

• sociale voorzieningen, 
zoals kinderbijslag of AOW

• beslaglegging en de beslagvrije 
voet

• minimaregelingen, zoals de 
meedoenbijdrage, individuele 
inkomenstoeslag

• juridische vragen omtrent 
beschikkingen van overheids-
instanties

• juridische vragen omtrent 
huur- en woonzaken

• zorg- en maatschappelijke
regelingen

telefoon  040 219 33 00
e-mail  info@lumenswerkt.nl

LIJST ONAFHANKELIJKE ONDERSTEUNERS

MEE Zuid-Oost-Brabant
 ondersteuning  Voor mensen met een beperking

 Informatie, advies en ondersteuning 
 betre�ende o.a. daginvulling, werk,
school, juridische hulp, geldzaken, 
(zelfstandig) wonen, opvoeding en 
langdurige zorg (WLZ). 

telefoon  040 214 04 04
e-mail  info@meezuidoostbrabant.nl

Naar-Keuze
 ondersteuning  PGB 

 Ondersteuning bij aanvraag,  

telefoon  06 579 092 55
e-mail  algemeen@naar-keuze.nl

PGB ambassadeurs Eindhoven
 ondersteuning  PGB voor mensen met een  

beperking  
 Hulpvraag, aanvraag en 
ondersteuning.  

telefoon  06 510 366 53
e-mail  pgbambassadeureindhoven@gmail.com

RVDZ-OCO
 ondersteuning  Voor mensen met een beperking 

• (Ouders van) kinderen, jongeren 
en jong volwassenen met een 
lichamelijke-, meervoudige-, 
meervoudig complexe handicap 
of NAH

• Volwassenen met een lichamelijke- 
en meervoudige handicap of NAH.

telefoon  06 235 850 93 
e-mail reijer@rvdz-oco.nl

KBO-Eindhoven
 ondersteuning  WMO voor senioren

telefoon  040 252 67 89 / 040 246 38 34
e-mail  kbo.clientondersteuner.ehv

@gmail.com

OVO (Stichting Overlegorganisatie   
voor Ouderen in Eindhoven)

gninuetsredno  WMO voor senioren
 telefoon  040 257 38 32  

ma-do 09.00-13.00 uur
e-mail  info@ovoeindhoven.nl 

Steunpunt Uitkeringen Eindhoven  
gninuetsredno  Uitkeringsgerechtigden

• ziekte
• arbeidsongeschiktheid
• werkloosheid
• bijstand

 telefoon  040 245 53 00  
(ma-do 9.30-12.30 uur)

e-mail  info@steunpuntuitkeringen.nl

Vluchtelingen in de Knel
gninuetsredno  Voor mensen zonder verblijfs- 

vergunning van buiten de EU 
• onverzekerbare vreemdelingen 

(medische zorgbemiddeling namens 
de gemeente)

• sociaal-juridische begeleiding voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers en 
slachto�ers mensenhandel 

telefoon  040 256 95 17
e-mail  info@vluchtelingenindeknel.nl

Stichting Nese
gninuetsredno  Op diverse gebieden 

• WMO (maatschappelijke
ondersteuning)

• Jeugdwet
• Wlz (langdurige zorg)
• Participatiewet (werk en inkomen)
• Zvw (zorgverzekeringswet)

telefoon  040 202 88 24 
e-mail  stichtingnese@hotmail.com

VERSIE  OKTOBER 2019     

SOCOS – 
Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuners
ondersteuning   Jeugd, WMO, Wet langdurige zorg en 

Zorgverzekeringswet
• het in kaart brengen van de behoe�en
• het versterken van het netwerk 
• het opstellen van een persoonlijk plan 
• het kiezen van passende zorg en een       
    geschikte zorgaanbieder 
• het opstellen, bijstellen en evalueren 
    van het zorgplan 
• klachten, geschillen, bezwaar en 
    beroep 
• herindicatie
• bemiddeling bij klachten over zorg

              telefoon  040 202 5313
                  e-mail  secretariaat@socos.nl


