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Gemeente Amsterdam 

 

Amstel 1 

� 14020 

www.amsterdam.nl  Algemeen nummer  

Gebiedsmedewerker Sociaal  

Petra Rondhuis 

Amstel 1 

� 06-22475429 

� p.rondhuis@amsterdam.nl Verantwoordelijk voor het beleid op 

en de ontwikkeling van de Sociale 

Wijkteams, een 

samenwerkingsverband tussen het 

wijkopbouwwerk, de 

maatschappelijke dienstverlening 

en het sociaal cultureel werk 

 

Meldpunt Zorg& 

woonoverlast 

Amstel 1 

� 020-2552914 

www.amsterdam.nl/zorg-

ondersteuning/contact/meldpunt-zorg/  

Is er een buurtbewoner die overlast 

veroorzaakt of waar u zich zorgen 

over maakt? Laat dit het Meldpunt 

Zorg en Woonoverlast weten. 

 

OKT (Ouder- en Kind Teams) Lindengracht 204 

� 020-555961 

� Info@oktamsterdam.nl  

centrumwest@oktamsterdam.nl 

 

www.oktamsterdam.nl    

soms heeft u vragen of zorgen over 

uw kind waar vrienden en familie 

niet mee kunnen helpen. De ouder- 

en kindadviseur staat dan voor u 

klaar. Hij of zij helpt u met alle 

vragen en zorgen over het 

opgroeien en opvoeden van 

kinderen. Denk daarbij aan slaap- en 

eetproblemen, vragen over de 

gezondheid, pubergedrag, of veilig 

gebruik van internet. U kunt altijd 

bij de ouder- en kind adviseur 

terecht. 

 



CentraM Elandsgracht 70 

�020-5573338 

� info@centram.nl relatie & Veilig thuis, gezondheid & 

zelfredzaamheid, Geld & schulden   

 

Veilig Thuis  Valckenierstraat 5 

� 0800-2000 

www.020veiligthuis.nl  Advies en Meldpunt huiselijk 

geweld en kindermishandeling 

 

De Regenbooggroep Droogbak 1-D 

� 020-5317600 

� info@deregenboog.org 

www.deregenboog.org  

Wij stimuleren de ontwikkeling van 

mensen in (sociale) armoede zodat 

zij actief kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. 

Amsterdamse 

vriendendienst 

(Regenbooggroep) 

Droogbak 1-D 

� 020-5317600 

� info@deregenboog.org 

www.deregenboog.org/amsterdamse-

vriendendiensten  

Regenbooggroep, mensen met 

psychische problemen die zich 

eenzaam voelen en behoefte aan 

contact. Maatjes contact tussen 

vw'er en deelnemer 

 

Hulplijn Amsterdam 

(Sensoor) 

� secretariaat: 020-

6758888 

� Hulplijn: 020-6757575 

 

� info@hulplijnamsterdam.nl  gesprekspartner in een 

vertrouwelijk & anoniem gesprek 

voor iedereen die daar behoefte 

aan heeft 

 

Homestart Amsterdam  Sarphatistraat 4-6 

� 020-5231100 
� Amsterdam.oost@homestart.nl 

www.home-start.nl  

Opvoed en 

ondersteuningsprogramma. Vw'ers 

ondersteunen gezinnen met een 

kind onder de 7 jaar. ( HomeStart 

centrum onderdeel van Humanitas) 
 

Burennetwerk Amsterdam  Nieuwe Herengracht 18 

� 020-6239771 

 

� info@burennetwerk.nl 

www.burennetwerk.nl 

Het Burennetwerk koppelt buren aan 
elkaar om te helpen met eenvoudige 
en flexibele hulp 
 

Unie van Vrijwilligers Brouwersgracht 270-B 

� 020-6207068 

� info@uvvamsterdam.nl 

www.uvvnet.nl/afdeling/amsterdam/  

De afdeling Amsterdam verricht 
vrijwilligerswerk in ziekenhuizen en 
zorginstellingen en verricht 



vriendschappelijk huisbezoek en 
nog enkele kleinere activiteiten in de 
gemeente Amsterdam 
 

MEE Amstel&Zaan Der kinderenstraat 10-18 

� 020-5127272 

� informatie@meeaz.nl  

www.meeaz.nl  

MEE Amstel en Zaan, experts in 
(onafhankelijke) cliëntondersteuning 
bij leven met een beperking. Wij 
kijken samen met u wat nodig is 
zodat u zelf verder kunt. 
 

Amstelring  Nachtwachtlaan 20 

� 0900-1866 

www.amstelring.nl Amstelring is de organisatie voor 
zorg aan huis, verpleeghuizen en 
verzorgingshuizen in Amsterdam en 
de regio Amstelland De Meerlanden. 
U kunt bij Amstelring terecht voor 
verpleging, verzorging, behandeling, 
dagbesteding en diensten aan huis. 
 

Wijksteunpunt wonen Elandsgracht 70 

� 020-6258569 

� 020- 4205835 

www.wswwonen.nl  Bij het Wijksteunpunt Wonen 
Centrum kunnen huurders van het 
stadsdeel Centrum terecht voor 
informatie, advies en ondersteuning 
over huren en wonen. 
 

Beter buren Amsterdam  Rijnstraat 115 

� 085-9022810 

� info@beterburen.nl 

www.beterburen.nl 

Beterburen biedt bemiddeling aan 
buren die overlast van elkaar 
ervaren. Onze bemiddelaars 
ondersteunen beide buren bij het 
voorbereiden naar een gezamenlijk 
bemiddelingsgesprek. 
 

Stichting Present  Nieuwe Herengracht 18 

� 020-6127066 

� info@presentamsterdam.nl 

www.stichtingpresent.nl/amsterdam/ 

Present slaat een brug tussen 

mensen die iets hebben te bieden 

en mensen die daarmee geholpen 

kunnen worden. Als makelaar in 

vrijwilligerswerk bieden wij de 

mogelijkheid voor vrijwilligers om 



zich in de eigen woonplaats in te 

zetten voor mensen die te maken 

hebben met armoede, een slechte 

gezondheid of een sociaal 

isolement. Voor 1 dagdeel of voor 

langere tijd. 

Dock Elandsgracht 70 

� 020 624 8353 

 www.dock.nl Medewerkers van DOCK 

ondersteunen mensen in het nemen 

van initiatieven. Zij leggen 

contacten tussen  mensen en 

organisaties in de buurt en brengen 

mogelijkheden samen. Met 

positieve resultaten. 

Voedselbank Amsterdam  Archangelkade 11 

� 020- 6384477 

� info@voedselbank.org 

www.amsterdam.voedselbankennederl

and.nl/ 

In Amsterdam leven mensen onder 

de armoedegrens. Stichting 

Voedselbank Amsterdam voorziet 

wekelijks 4000 huishoudens van 

voedselpakketten. Zo zorgt de 

Voedselbank er wekelijks voor dat 

de armsten gezond en gevarieerd 

kunnen eten. 

Hulplijn Amsterdam  � 020-6758888 

secretariaat 

���� 020-6757575 Hulplijn 

 

 

 

�info@hulplijnamsterdam.nl 

www.hulplijnamsterdam.nl 

Hulplijn Amsterdam maakt deel uit 

van een netwerk dat elkaar 

versterkt, ervaringen en kennis 

deelt en zo zorgt voor een breed 

hulpaanbod. 

We onderhouden contacten en 

samenwerkingsverbanden met 

verschillende instellingen op het 

gebied van zorg en welzijn.  De 

redenen tot contact zijn divers. De 

gesprekken gaan bijvoorbeeld over 

depressie, psychosociale 



problemen, 

maar ook over verlies van werk of 

gezondheid. Daarnaast zijn suïcidale 

gedachten en gevoelens regelmatig 

onderwerp van gesprek. 

 

Humanitas Sarphatistraat 4-6 

� 020-7736542 

� info@humanitas.nl 

www.humanitas.nl  

Eenzaamheid, verlies, opvoeden, 
opgroeien, detentie, 
thuisadministratie  

• We helpen jou je leven een 

positieve draai te geven. 

• We helpen jou de regie over je 

eigen leven (terug) te vinden. 

• We denken vanuit jouw 

behoeften. 

• We helpen je van mens tot 

mens, op basis van 

gelijkwaardigheid. 

• We zijn er voor je, ongeacht je 

achtergrond, levensverhaal of 

leeftijd. 

• We bieden je aandacht, 

veiligheid en vertrouwen. 

 

Leger des Heils  Oudezijds achterburgwal 45 

� 020- 4227505 

�info@legerdesheils.nl 

www.legerdesheils.nl 

 

Eenzaamheid, eten&drinken, 
financien, gezondheid, opvoeding, 
opsporen vermisten personen, 
geestelijke verzorging, psychische 
problemen, toegewezen hulp, 
verslaving, werk&dagbesteding, 
wonen-hulp aan huis, wonen-hulp 
met onderdak 



Rode Kruis  Valkenburgerstraat 24 

�020- 6226211 

�receptieamsterdam@redcross.nl 

www.rodekruis.nl/afdeling/amsterdam Wij helpen de meest kwetsbare 

Amsterdammers 

Vrijwilligers van het Rode Kruis 

staan klaar om te helpen als dat 

nodig is. We willen mensen 

versterken zodat ze zichzelf beter 

kunnen redden in geval van nood. 

 

Belastingwinkel  Oudemanhuispoort 2-3 

 �020-6247003 
www.belastingwinkelamsterdam.nl Werken op afspraak  

De Stichting Belastingwinkel 

Amsterdam is een 

vrijwilligersorganisatie die mensen 

met een laag inkomen helpt met 

het oplossen van problemen met 

belastingen en toeslagen. Indien u 

zorgtoeslag ontvangt komt u in 

aanmerking voor onze hulp. 

Cliëntenbelang Amsterdam  Jacob Bontiusplaats 9  

 � 020-75 25 100 

� info@clientenbelangamsterdam.nl 

www.clientenbelangamsterdam.nl 

Cliëntenbelang Amsterdam is een 

onafhankelijke belangenbehartiger 

met een duidelijk doel: de kwaliteit 

van leven verbeteren van mensen 

met een psychische, lichamelijk of 

verstandelijke beperking, chronisch 

zieken, kwetsbare ouderen en 

mantelzorgers. Wij behartigen de 

belangen op het gebied van zorg, 

welzijn, wonen, toegankelijkheid, 

vervoer, werk en inkomen. U, de 

cliënt staat hierbij centraal. En we 

gaan uit van uw kracht, niet uw 

beperking. 

De Zonnebloem Regio Groot Amsterdam  

�020-6647693 Tineke 
Teunen  

www.dezonnebloem.nl We zetten alles op alles om mensen 

met een lichamelijke beperking een 

onvergetelijke tijd te bezorgen. 



 Zodat ook zij volop van het leven 

kunnen genieten. Daarom denken 

we altijd in oplossingen. En daar 

staan onze tienduizenden 

vrijwilligers ook voor.  Onze 

donateurs maken het 

Zonnebloemwerk mogelijk 

Gay Care  2e Rozendwarsstraat 22 

� 020-2334554 

� info@gaycareamsterdam.nl  

www.gay-care.nl 

Gay Care is de thuiszorgorganisatie 

voor de LHBT-gemeenschap van 

Amsterdam en omgeving. Door 

middel van gezelschap, begeleiding, 

verzorging en verpleging 

ondersteunen wij mensen die dat 

nodig hebben bij het zelfstandig 

leven thuis.  

C.O.C Amsterdam  Stadhouderskade 89 

�  020-6263087 

� info@cocamsterdam.nl  

www.cocamsterdam.nl 
 COC Amsterdam en omstreken 

maakt zich sterk voor homo-

emancipatie in de regio Amsterdam: 

niet alleen voor homo’s en 

lesbiennes, maar ook bijvoorbeeld 

voor biseksuelen, transgenders en 

queers (LHBT+). 

COC Amsterdam richt zich hierom 

op vijf thema’s: 

Belangenbehartiging, Ontmoeting & 

Empowerment, Veiligheid, 

Voorlichting en Zorg & Welzijn. 

Daarnaast organiseren we 

verschillende activiteiten. 

Roze stadsdorp   � info@rozestadsdorp.amsterdam  

www.rozestadsdorp.amsterdam 

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is 

een netwerk voor alle 50plus roze 

Amsterdammers. Zorgen voor jezelf 



en voor elkaar. Nu en later. 

Daarom! 

Stadsdorp noord Jordaan  �  stadsdorpnoordjordaan@gmail.com 

www.stadsdorpnoordjordaan.nl 

Wij willen samen met onze buren 

iets betekenen voor elkaar en van 

de Jordaan een nog leefbaardere 

buurt te maken, voor jong en oud. 

Om dit te bewerkstelligen is er een 

Stadsdorp Noord Jordaan opgericht, 

een netwerkorganisatie van 

Jordanezen dat modern 

nabuurschap stimuleert en 

activiteiten met en voor elkaar en 

de buurt organiseert. 

Stadsdorp buurt 7 � 06 – 4625 6412 � contact@stadsdorpbuurt7.nl 

www. stadsdorpbuurt7.nl 

We willen elkaar op basis van 

wederkerigheid ondersteunen en 

samen plannen maken voor de 

verdere opbouw van ons 

stadsdorp.  We willen elkaar helpen 

en ondersteunen, maar ook sociale 

en culturele activiteiten 

ondernemen. We richten ons ook 

op het verbeteren van de 

mogelijkheden voor 

ouderenhuisvesting in het gebied 

van StadsdorpBuurt7.  

    

    

 


