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Netwerkwaaier 
 
 

Voor u ligt de netwerkwaaier voor 
Weert. Deze is ontwikkeld door het 
“Weert Kennis en Advies Netwerk” 
ofwel Weert KAN. 
 
Deze tool is voor professionals binnen 
de regio Weert. Hij heeft als doel om 
deelnemende partijen te verbinden. 
 
Op deze manier kan kennis en 
expertise onderling uitgewisseld 
worden in het belang van de integrale 
dienstverlening aan burgers. Deze 
waaier draagt bij aan het verbeteren 
van de samenwerking.  
 
Het pocketformaat van deze waaier 
maakt hem in makkelijk en handzaam 
in gebruik.  
 
Op de laatste pagina vindt u een lege 
ruimte waarin u naar eigen wens 
contactpersonen voor u belangrijke 
contactpersonen kunt toevoegen. 
  



Werkgroepleden Weert KAN 
 
Wijkverpleegkundige S1 Land v Horne 
Tamara Steenbakker 
06 55 81 71 73 
tmj.steenbakker@landvanhorne.nl 
 
Maatschappelijk Werker AMWML 
Jeannette van den Born 
088 65 60 656 
j.vandenborn@amwml.nl 
 
Opbouwwerker Punt Welzijn 
Thera Hurkmans 
06 52 65 09 43 
t.hurkmans@puntwelzijn.nl 
 
Preventiewerker Vincent van Gogh 
Sarah Verkennis 
06 43 54 10 41 
sgjverkennis@vvgi.nl 
 
Zorgbemiddelaar METggz 
Roel de Vogel 
06 11 90 79 00 
rdevogel@metggz.nl 
 
Wijkverpleegkundige Groene Kruis 
Thuiszorg (Zorggroep) 
Carolien van Lierop 
06 44 35 11 13 
carolien.van.lierop@dezorggroep.nl 
 
Consulent Veiligheid en Gezondheid (GGD) 
Kyra Plitscher 
06 11 72 78 98 
k.plitscher@vrln.nl 

Werkgroepleden Weert KAN 
vervolg 

 
Huisartsen Weert, coördinator project 
wijkgericht werken 
Pauline Roelants  
06 55 30 87 25 
proelants@planet.nl 
 
WMO Consulent 
Hélène Masseling 
0495 57 57 52 
h.masseling@weert.nl 
 
Sr. Medewerker Leefbaarheid 
Aniek Burger 
088-38 50 530 of 06 23 58 02 63 
aniek.burger@wonenlimburg.nl  
 
Zorgbemiddeling en relatiebeheer SGL 
Marielle Kurvers 06 10 00 45 80 
mkurvers@sgl-zorg.nl 
 
Teamleider PSW 
Walter Teunissen 
06 53 98 36 75 
w.teunissen@psw.nl 
 
Teamleider PGZ Wonen 18+ 
Bart van Gijsel 
06 40 43 95 82 
bart@pgz.nu 
 
Casemanager Dementie 
Truus Heuvelmans 
06 21 24 16 37 
truus.heuvelmans@hulpbijdementie.nl



Medische zorg 
 
Alarmnummer:                                   112 
 
Ziekenhuis Weert:                     0495-572 100 
voor o.a. transferverpleegkundige, specialistisch 
verpleegkundige, hygiënist. 
 
Trombosedienst:                       0495-572 639 
 
Huisartsenpost Weert:              0495-677 677 
 
Huisartspraktijk Stramproy:      0495-561 454 
 
Huisarts Baake                          0495-533 210 
 
Huisartsen Berghuis & mevr. Koopmans: 
                                                    0495-533 316 
 
Huisarts Borghans:                   0495-530 603 
 
Huisartsen De Leeuw & mevr. Buijs: 
                                                  0495-536 868 
 
Huisartsen Hamelers & Renzema: 
                                                  0495-532 302 

Medische zorg 
 
Huisarts mevr. Kloeppel:          0495-533 393 
 
Huisarts Koopmans & mevr. Ponte: 
                                                   0495-537 444 
 
Huisarts Meuffels:                     0495-531 880 
 
Huisartsen Kuijper & mevr. Rietjens: 
                                                   0495-532 764 
 
Huisartsen Smits & Verstappen: 
                                                   0495-536 861 
 
Huisarts mevr. Simon:              0495-532 482 
 
Huisartsen Wolters & Janssen: 
                                                  0495-534 526 
 
Huisarts Weijnen                      0495-533 888 
 
 
 
In alle praktijken zijn praktijkondersteuners 
Somatiek en GGZ werkzaam. Informeer via 
de praktijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Het Algemeen Maatschappelijk Werk is een 
basisvoorziening die direct, zonder kosten 
en zonder verwijzing beschikbaar is voor 
alle inwoners. 

AMW-ML biedt individuele hulp, informatie 
en advies op maat en op velerlei gebieden 
zoals vragen rondom geld en werk, relatie 
en huwelijk, ruzie en geweld, verlies en 
rouw en andere persoonlijke vragen in het 
leven. 

Je problemen aanpakken: 
dat doe je zelf, maar niet alleen. 
Contact:  
• Via onze website www.amwml.nl waar op 

elk moment van de dag een vraag kan 
worden gesteld of men zich kan aanmelden 

• Telefonisch op werkdagen van 9.00-17.00 
uur op nummer 088-65 60 600 voor vragen 
en aanmeldingen waarbij direct een 
afspraak gepland wordt. 

Via het inloopspreekuur AMW-ML waarbij 
men zonder afspraak wordt geholpen. 
(maandag 09.00-1030; woensdag 15.30-17.00; donderdag 11.00-12.30)

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK MIDDEN-
LIMBURG  
 

is een professionele organisatie die werkt 
voor de zeven gemeenten van Midden-
Limburg. 
  
Naast individuele hulpverlening organiseert 
AMW-ML ook groepsgerichte 
hulpverlening  en cursussen over allerlei 
onderwerpen bijv. 
 
• echtscheiding 
• misbruik en geweld 
• omgaan met geld 
• rouwverwerking 
• sociale vaardigheden 
• (zelf-) vertrouwen 
 
De praktische en psychosociale hulp die 
onze organisatie biedt, is gericht op:  
 
• het vergroten van de zelfredzaamheid 

en maatschappelijke participatie 
• het bevorderen van het vermogen om 

(weer) eigen regie te voeren 
• stabilisatie van langdurig problematische 

situaties 
• perspectief te creëren waar mogelijk	
	 	

VOGELSBLEEK 10 6001 BE  WEERT 
088-656 06 00 | INFO@AMWML.NL | 

WWW.AMWML.NL 
WWW.FACEBOOK.COM/AMWMIDDENLIMBURG 



 

 
Vraagwijzer,  
Voor alle vragen over regelingen en voor-zieningen 
en activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, 
maatschappelijke ondersteu-ning, wonen, werk en 
inkomen. Een melding doen voor de Wmo of een 
verzoek voor keukentafelgesprek? De vraagwijzer 
draagt hier zorg voor. Bereikbaar via het 
telefoonnummer van de gemeente Weert of per mail 
via vraagwijzer@weert.nl 
 
Wmo team 
Voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het 
zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving. 
Eigen kracht, sociaal netwerk, begeleiding, 
dagbesteding, beschermd wonen en kortdurend 
verblijf, ondersteuning van mantelzorgers. 
 
Beschermd wonen 
Regionaal team Venlo: 077-3219515 op werkdagen 
van 9:00 tot 12:00 uur. 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Midden-Limburg www.cjgml.nl 
Dé plek voor vragen en advies over opvoeden en 
opgroeien voor ouders en jongeren. Bereikbaar 
tijdens kantooruren: 
088-4388300 of per e-mail: info@cjgml.nl. 

GEMEENTE WEERT 
 
Participatiewet 
Uitgangspunt: zoveel mogelijk mensen aan het werk. 
Lukt dat tijdelijk niet, dan kan de gemeente mogelijk 
helpen. Via algemeen nummer gemeente Weert. 
 
Maatschappelijke opvang daklozen 
Aanmelden dagelijks bij Zelfregiecentrum Weert: 
0495-850875 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
Met deze wet bevordert de gemeente dat inwoners 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen en kunnen blijven meedoen in de 
maatschappij. Inwoners kunnen hun vragen stellen bij 
De Vraagwijzer. Indien nodig worden ze doorgeleid 
naar het Wmo team. Een medewerker van het Wmo-
team komt op huisbezoek. Bij dit gesprek worden alle 
leefgebieden verkend. Er wordt gekeken naar wat 
kan de inwoner zelf of met behulp van zijn netwerk 
kan en welke algemene voorzieningen kunnen 
worden ingezet. Indien nodig kan er ondersteuning 
op maat worden ingezet. 
 
Jeugdzorg 
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
jeugdhulp: alle hulp aan kinderen, jongeren en hun 
opvoeders. Deze hulp richt zich erop dat ieder kind 
gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk 
deelneemt aan het maatschappelijk leven. Het 
Centrum voor Jeugd en gezin is de toegang voor 
deze hulp en dé plek om vragen over opgroeien en 
opvoeden te stellen, voor ouders, jongeren en 
professionals 
 
Participatiewet 
Voor iedereen die kan werken, maar het op de 
arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt. 
Daarnaast levert de Participatiewet ook een 
financiële ondersteuning aan mensen die zelf 
(tijdelijk) niet voldoende in hun eigen kosten van 
levensonderhoud kunnen voorzien. 
  

WILHELMINASINGEL 101, 6001 GS WEERT 
0495 – 575 000 



 
 
 
 
 
 
 

 
Groene Kruis Wijkverpleging is er voor mensen die het hard nodig 
hebben. Jong en oud. Zij kunnen rekenen op onze professionele 
zorg, ook 's nachts en in het weekend. Uitstekende zorg bieden en 
persoonlijke aandacht geven. Dat is waar onze wijkverpleging om 
draait. Om mensen die, ondanks hun eigen inspanningen en hulp 
van mantelzorgers, de ondersteuning van Groene Kruis 
Wijkverpleging hard nodig hebben. Goede zorg en tevreden 
klanten, dat is waar wij voor staan. 
 
Vanaf 1 februari zijn de volgende thuiszorgteams, zie onderstaand, 
bereikbaar via rechtstreekse telefoonnummers en emailadressen. 
De teams zijn bereikbaar tussen 7.00 en 23.00. Tussen 23.00 en 
7.00 is de telefoon doorgeschakeld naar de klantenservice (088-
6108861). 
 
GKT Weert Leuken, Molenakker:  
088-6100316; GKT.WVP-WVZ.Weert.Leuken@dezorggroep.nl  
 

GKT Weert Groenewoud:  
088-6100315; GKT.WVP-WVZ.Weert.Groenewoud@dezorggroep.nl 
 

GKT Weert Stad: 
088-6109862; GKT.WVP-WVZ.Weert.Stad@dezorggroep.nl 
 

GKT Weert Fatima: 
088-6100317; GKT.WVP-WVZ.Weert.Fatima@dezorggroep.nl  
 

GKT Weert Boshoven, Laar, Hushoven: 
088-6109863; GKT.WVP-WVZ.Weert.Boshoven@dezorggroep.nl 
 

GKT Weert Moesel, Graswinkel: 
088- 6100311; GKT.WVP-WVZ.Weert.Moesel@dezorggroep.nl  
 

GKT Weert Keent: 
088- 6109861; GKT.WVP-WVZ.Weert.Keent@dezorggroep.nl  
 

GKT Weert Stramproy, Altweerterheide, Tungelroy, Swartbroek: 
088-6100312; GKT.WVP-WVZ.Weert.Stramproy@dezorggroep.nl  
 
We willen u vragen om niet dringende vragen tussen 13.00 en 
17.00 te stellen, zodat onze medewerkers niet tijdens de zorg 
gestoord worden.  
Voor nieuwe hulpvragen kunt u ook terecht bij de 
zorgbemiddeling, bereikbaar onder 088-6101755. 

GROENE KRUIS THUISZORG 
 
Op een zeker moment kunnen sommige 
taken u te zwaar vallen. Doordat u ouder 
wordt, door een ziekte, gebeurtenis of 
doordat u bijvoorbeeld herstellende bent 
van een operatie. Groene Kruis 
Ondersteuning Thuis kan u dan 
ondersteunen met begeleiding, 
dagbesteding en mantelzorgondersteuning. 
 
Klantenservice: 088-610 88 61 
www.dezorggroep.nl 
 
Groene Kruis Thuiszorg 
 
-Wijkverpleging 
-Gespecialiseerde verpleging 
-Palliatieve en Terminale zorg 
-Zorg voor Dementie 
-Wondbehandeling 
-Zorgalarmering 
-Vrijwilligerszorg 
-Mantelzorgondersteuning 
 
Ondersteuning Thuis 
-Begeleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GROENE KRUIS THUISZORG 
WIJKVERPLEGING 



 
 
 
 
 
 
 

 
Bezoekadres: Drie Decembersingel 50 
  5921 AC Venlo-Blerick 
 
Postadres: Postbus 1150 
  5900 BD Venlo 
 
telefoon: +31 88 11 90 311 
 
 
Consulent Veiligheid en Gezondheid: 
 
Kyra Plitscher  
 
+31 6 117 278 98 
k.plitscher@vrln.nl 
 
werkdagen: maandag tot en met donderdag. 
 
 
 
 
 
 

GGD Limburg Noord 
 
GGD Limburg-Noord bevordert, beschermt en 
bewaakt de gezondheid van de ruim 517.529 
inwoners in de regio. De GGD stimuleert gezond 
gedrag en bestrijdt gezondheidsrisico’s. 
De GGD adviseert gemeenten en partners op basis 
van gezondheidsonderzoeken onder de bevolking 
over (lokaal) gezondheidsbeleid, zoals 
antirookcampagnes, overgewicht en pesten. 
De jeugdgezondheidszorg richt zicht op het 
bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling 
van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Via het 
consultatiebureau en de jeugdarts denkt de GGD 
actief met ouder en kind mee. Het 
‘Rijksvaccinatieprogramma’ beschermt alle kinderen 
in Nederland tegen 12 ziekten. Dankzij deze 
vaccinaties komen deze ziekten in Nederland nu 
bijna niet meer voor. De GGD voert dit 
Rijksprogramma uit. In de wereld om ons heen zijn 
bacteriën en virussen. Van sommige worden we ziek 
en sommige zijn besmettelijk, zoals Kinkhoest, 
Hepatitis B of Q-koorts. Voor voorlichting, advies en 
behandeling kunnen inwoners bij de GGD terecht. 
Voorbeelden van infectieziektebestrijding zijn 
reizigersvaccinaties en SOA spreekuren. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de 
handhaving op kinderopvang. In de regio Noorden 
Midden-Limburg inspecteert de GGD voor de 
gemeenten de diverse kinderopvanglocaties. Ook 
voert de GGD milieuonderzoeken uit, bijvoorbeeld bij 
mogelijke vervuiling van grond of lucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GGD LIMBURG-NOORD 
088 – 11 90 311 

WWW.GGDLIMBURGNOORD.NL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zorgcentra in Weert 
 
Zorgcentrum Hieronymus 
Biest 43, 6001 AP Weert 
0495 456 900  hieronymus@landvanhorne.nl 
 
Zorgcentrum Rust in Roy 
Frans Strouxstraat 55, 6039 GJ Stramproy 
0495 561 765  rustinroy@landvanhorne.nl 
 
Zorgcentrum St. Martinus 
Vogelsbleek 1, 6001 BE Weert  
0495 572 700  st.martinus@landvanhorne.nl 
 
Zorgcentrum Ververshof 
Kasteelsingel 8, 6001 EZ Weert  
0495 434 000  ververshof@landvanhorne.nl 
 
Woonzorgcentra in Weert 
 
Woonzorgcentrum Hushoven 
Rietstraat 2, 6003 PM Weert 
0900 333 55 55 
 
Woonzorgcentrum  Kwartierstaete 
Past. Greijmansstr 16a, 6039 GG Stramproy 
0495 561 606 
 
Woonzorgcentrum Nedermazehof 
Maastrichtstraat 70, 6004 VX Weert 
0900 333 55 55 
 
Woonzorgcentrum  Zuyderborgh 
St. Jozefhof 4, 6006 EN Weert 
0495 455 800 

Land van Horne 
 
Aanvragen zorg 
- Ondersteuning bij het aanvragen van zorg 
 
Thuiszorg 
- Hulp bij het huishouden 
- Persoonlijke verzorging 
- Verpleging 
- Volledig Pakket Thuis 
- Palliatieve terminale zorg 
 
Wonen en Zorg 
- Zelfstandig wonen in woonzorgcentra met 

thuiszorg 
- Zorgcentra 
- Kleinschalige woonvormen 
- Huntingtonwoongroep 
 
Behandeling en begeleiding 
- Geriatrische revalidatie 
- Individuele begeleiding 
- Kortdurend verblijf 
- Dagbehandeling gericht op lichamelijke 

aandoeningen 
- Dagbehandeling psychogeriatrie 
- Dagactiviteiten 
- Fysiotherapie 
- Logopedie 
- Ergotherapie 
- Programma voor Reumatoïde Artritis  
- Voedingsvoorlichting en dieetadvisering 
- Psychologisch onderzoek en advies 
- Specialist ouderengeneeskunde 
 
Diverse 
- Activiteiten 
- Maaltijden aan huis of in eetpunten 
- Uitleenservice medische hulpmiddelen 
- Kortingspas	
  

BIEST 43, 6001 AP WEERT 
0900 333 55 55 

(VOOR SPOEDAANVRAGEN OOK BUITEN KANTOORTIJD BEREIKBAAR) 
INFO@LANDVANHORNE.NL  
WWW.LANDVANHORNE.NL 



 
Met ggz, de kortste lijn naar herstel. 

 
Met ggz Weert 
Vogelsbleek 7, 6001 BE Weert 
0495-579 900 
 
Met ggz Leudal 
Notaris Ruttenlaan 2a 
6093 CP Heythuysen 
T: 0475–399799 
  
Met de wijk Weert 
Dr. Kuiperstraat 221 
6004 AL Weert 
T: 088–1149520 
  
Met talent Weert 
Parallelweg 168 
6001 HM Weert 
Met ggz is een van de grootste organisaties 
voor geestelijke gezondheidszorg in Noord- 
en Midden-Limburg. Wij behandelen 
kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen met psychische stoornissen. 
Daarnaast verzorgen we begeleiding (Met 
de wijk) en ondersteuning bij opleiding en 
werk (Met talent). 

MET GGZ 
 
Wij zijn actief in heel Noord- en Midden-
Limburg en in een deel van Zuidoost 
Brabant. We werken vanuit vestigingen in de 
gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Panheel, 
Roermond, Venlo, Venray en Weert. 
  
Wij bieden 
Behandeling 
- Kortdurende behandeling 
- Langdurige zorg 
- Kinderen en jongeren 
- Ouderen  
- Dokus bemoeizorg 
- IHT en crisisdienst 

  
Begeleiding (Met de wijk) 
- Beschermd wonen 
- Ambulante begeleiding 
- Financiele begeleiding 
- Ervaringsdeskundige  
- Naasten 

  

POSTBUS 21, 6040 AA ROERMOND 
088 – 114 94 94 

INFO@METGGZ.NL 
WWW.METGGZ.NL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PSW biedt zorg en ondersteuning aan mensen 
met een o.a. een verstandelijke beperking bij 
wonen, dagbesteding, werken, onderwijs en vrije 
tijd. 
 
PSW heeft vier woonbegeleidingscentra in 
Weert: Coenraad Abelsstraat 1 (0495 583 990), 
Graafschap Hornelaan 84/86 (0495 584 270), 
Looimolenstraat 20-22 (0495 462 310) en 
Maastrichtstraat 1 (0495 450 507) 
 
Dagbesteding Creatief Centrum Weert, Atelier 
88 (0495 525 027), Activiteitencentrum 
Edisonlaan (0495 450 267), Activiteitencentrum 
't Zonnehuis,  Soos voor Ouderen (0495 535 
453).  
 
PSW Werk Graafschap Hornelaan 88 
Rob Claessen, 06 22 44 87 24 
 
PSW Thuis & PSW Vrije Tijd 
Walter Teunissen, 06 53 98 36 75 
 
PSW Junior 
Ontwikkelingsgroep, Kindcentrum Aan de Bron, 
Maaslandstraat 1 en PSW Junior Vrije Tijd 
Sylvia Jochems, 06 22 38 97 46 

PSW 
U komt (cliënten van) PSW tegen in tal van 
samenwerkingsprojecten in de wijk!  
 
Woonbegeleidingscentra (WBC's): onder-
steuning bij wonen, midden in de lokale 
samenleving (24 uurs begeleiding) 
 
Dagbesteding in een van de activiteitencentra 
of, begeleid, in reguliere bedrijven in Weert.  
 
PSW Werk: ondersteuning voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Zoeken naar een 
geschikte baan in een regulier bedrijf en daarna 
ondersteuning bij die baan.  
 
PSW Thuis: ondersteuning in jouw eigen 
woonomgeving, Pedagogische 
Gezinsbegeleiding & 
Gespecialiseerde Thuisbegeleiding voor 
kinderen en volwassenen en hun gezin. 
 
PSW Junior: begeleiding en/of behandeling van 
kinderen en jongeren met een 
ontwikkelingsachter-stand en/of verstandelijke 
beperking en hun ouders of gezin. Zoveel 
mogelijk dichtbij huis: in een ontwikkelingsgroep, 
in een reguliere school of kinderopvang, bij vrije 
tijd in de buurt of thuis. Ook logeren, 
vakantieopvang, naschoolse opvang en clubjes. 
 
PSW Vrije Tijd: ondersteuning van cliënten bij 
reguliere clubs en verenigingen in de buurt. 
Daarnaast specifieke activiteiten voor mensen 
met een verstandelijke beperking.  
 
Trefcentrum: de ontmoetingsplaats voor mensen 
uit Weert, met of zonder beperking 
 
  

CONTACTPERSOON WEERT WALTER TEUNISSEN 
06 53 98 36 75  W.TEUNISSEN@PSW.NL 

CWARTIER, BEEKSTRAAT 54 
ZIE WWW.PSW.NL VOOR CONTACTGEGEVENS VAN DE LOCATIES 



 

 

Punt Welzijn is een dienstverlenende organi-
satie voor jeugd- en jongerenwerk, senioren 
en gehandicapten, vrijwilligers en mantel-
zorgers, buurtbewoners en nieuwkomers in 
Weert en omstreken. 
 
(Wijk) Voorzieningen voor 
ontmoetingsactiviteiten en verhuurruimte: 
 
Keenter hart | St Jozefskerkplein 3 
 
Buurtcentrum Moesel | Christinelaan 25 
 
Trefcentrum Stramproy | Frans Strouxstr. 53 
 
Jongerencentrum Hangout | Vrakkerveld 2a 
www.hangoutboshoven.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punt Welzijn 
 
Servicepunt Vrijwilligers: www.goedbezigweert.nu 
• Ondersteunen vrijwilligers & vrijwilligers-

organisaties 
• BoodschappenPlusBus 
• Formule1zaam 
• Vrijwilligerscollege 
• VakantiePas 
 
Mantelzorgondersteuning 
• Maatjesprojecten & respijtzorg 
• Mantelzorgondersteuning 
• Sociale signalering (alarmering) 
• Seniorenvoorlichting 
 
Vluchtelingenwerk 
• Maatschappelijke begeleiding 
 
Opbouwwerk 
• Burgerinitiatieven & burgerparticipatie 
 
Jeugd tot 12 jaar 
• Taalstimulering & opstap 
• Opgroeiondersteuning 
• Ouder & kind bijeenkomsten 
• Huisbezoeken 
• Weerbaarheidstrainingen 
 
Jongeren 
• Vindplaatsgericht Jongerenwerk 
• Jongerencentra  
• Jongerenraad 
• Kamers met Uitzicht  
• ProPunt 
• Coachingsproject  
 
Let’s Move: www.letsmoveweert.nl 
• Combinatiefunctionarissen  
• Sportactiviteiten en evenementen 
  

BEEKSTRAAT 54 
POSTBUS 112,6000 AC WEERT 

0495 697 900 
WWW.PUNTWELZIJN.NL  |  INFO@PUNTWELZIJN.NL 
Openingstijden ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur 



 

 

Zorgbemiddelaar: Mariëlle Kurvers 
06-10 00 45 80  |  MKURVERS@SGL-ZORG.NL 

 
Onze dienstverlening heeft als doel dat mensen 
met hun hersenletsel en/of lichamelijke 
handicap zo zelfstandig mogelijk kunnen 
functioneren in de maatschappij, dat zij zich 
kunnen ontwikkelen en iets kunnen betekenen 
voor anderen. In onze dienstverlening betrekken 
en ondersteunen we ook het netwerk van de 
cliënt.  
 
Behandeling  
In deze regio bieden wij diverse vormen van 
behandeling aan, waaronder afasie en de 
behandelprogramma’s van Hersenz. Bel voor 
meer informatie 045–80 00 910. 
 
Begeleiding thuis 
bevorderen zelfstandigheid - creëren structuur - 
ontwikkelen en trainen vaardigheden - 
vergroten en inzet sociale omgeving - 
ondersteunen netwerk 
 
Dr. Kuyperstraat 2, 6004 AL Weert 
0495 - 534 497  |  bzwmiddenlimburg@sgl-zorg.nl 

SGL 
 
Begeleiding groep 
Ontwikkelen en behoud vaardigheden – 
stimuleren zelfstandigheid – individuele 
doelen bereiken – trainingen en 
behoudprogramma’s – sport – educatie – 
expressie en expressieve vaardigheden – 
arbeidsmatige werkzaamheden – 
begeleiding naar (vrijwilligers)- werk met 
ondersteuning van SGL  
 
Locatie Swalmen 
Markt 3b, 6071 JD Swalmen 
0475-600 337  |  ac-swalmen@sgl-zorg.nl 
 
Locatie Weert 
Serviliusstraat 190a, 6006 KH Weert 
045-80 00 130  |  ac-weert@sgl-zorg.nl  
 
Locatie Maartenshuis 
Dr. Kuyperstraat 2, 6004 AL  Weert 
0495 - 534 497  |  ac-maartenshuis@sgl-
zorg.nl  
 
Logeren 
Er zijn enkele logeerplekken beschikbaar 
voor deze regio. Bel voor meer informatie  
045–80 00 910. 
 
Wonen met begeleiding 
In deze regio hebben wij 
woonbegeleidingscentra in Roermond en 
Weert. Voor adresgegevens van onze 
woonbegeleidingscentra verwijzen wij graag 
naar onze website: www.sgl-zorg.nl. 
  

BUREAU ONDERSTEUNING POSTBUS 5036 PA 
SITTARD 

045–80 00 910  |   WWW.SGL-ZORG.NL 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vincent van Gogh biedt geestelijke gezond-
heidszorg aan jongeren en volwassenen in 
Noord- en Midden Limburg en delen van 
Brabant. Vanuit het motto ‘herstel is haalbaar’ 
behandelen en begeleiden wij mensen met 
psychische, psychiatrische en verslavings-
problemen.  
 
Wij bieden de volgende zorgprogramma's: 
ADHD, Autisme, Angst, Stemming, 
Persoonlijkheidsstoornis, Psychose en 
Verslaving. Naast deze zorgprogramma's op 
basis van de psychiatrische problematiek, 
bieden wij ook een aantal speciale programma's 
voor: jongeren, ouderen, forensische psychiatrie, 
suïcidaliteit en Geïntegreerde Dubbel Diagnose 
Behandeling. 
 
Vincent van Gogh voor geestelijke 
gezondheidszorg 
Regionaal Centrum Weert: 
Vogelsbleek 7 6001 BE Weert 
0495 - 57 20 00  |  rcweert@vvgi.nl 
 
Meer informatie  
Voor algemene vragen over geestelijke 
gezondheid of ons (behandel)aanbod kunt u 
terecht bij ons Informatiepunt:  
informatiepunt@vvgi.nl | T. 0478 - 52 70 66

Vincent van Gogh 
 
Deskundige zorg in de wijk 
In Noord- en Midden-Limburg zijn er outreachende 
regioteams actief. Zij leveren zorg en ondersteuning 
aan mensen met (complexe) psychische en 
psychiatrische problemen. 
 
Preventie 
Ons preventieteam (GGZ- en verslavingspreventie) richt 
zich op het voorkomen van het ontstaan of terugkeren 
van psychische stoornissen en verslavingsproblemen 
en het bevorderen van de psychische gezondheid. 
0495 - 57 20 00 
 
Bemoeizorg en OGGZ 
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
(OGGZ)/bemoeizorg biedt (ongevraagd) hulp aan 
kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken, zoals 
thuislozen en zorgmijders.  
0475 - 31 97 47 
 
MST/MDFT 
Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve 
gezinstherapie voor jongeren met antisociaal gedrag 
en/of forse gedrags-problemen op meerdere 
levensgebieden waarbij een (gesloten) uithuisplaatsing 
dreigt. MDFT is een intensieve behandelvorm voor 
jongeren met psychische en/of gedrags-problemen 
en/of problemen met middelen-gebruik waarbij er 
gewerkt wordt met de jongere en het gezin.  
MDFT en MST: 0478 - 52 77 18 
 
IHT 
Intensieve spoedHulp Thuis (IHT) biedt hulp aan mensen 
met psychiatrische problemen die in crisis (dreigen te) 
raken. 
0495 - 57 20 00 
 
FACT 
FACT is voor mensen met een langdurige en complexe 
psychiatrische aandoening, soms in combinatie met een 
verslaving. FACT biedt praktische steun in huisvesting, 
inkomen en dagbesteding. 
06 - 12 96 99 50 
  

VINCENT VAN GOGH 
VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

0478 - 52 75 27  |  INFO@VVGI.NL  |  WWW.VVGI.NL 



 

 

 
Hulp bij Dementie Midden-Limburg is een 
samenwerkingsverband met vele regionale partners. De 
cliënt en zijn omgeving staat centraal. De inzet is breed 
gericht op zelfstandig thuiswonen, ondersteuning bij 
activiteiten en sociale contacten en alle zorg en 
begeleiding, die nodig is om kwetsbaar-heid ten gevolge 
van de ziekte te voorkomen, verminderen of te 
compenseren voor de cliënt en zijn omgeving. Begeleiding 
en onder-steuning is uitdrukkelijk ook gericht op partner, 
familie en andere betrokkenen. 
 
We werken nauw samen met huisartsen, 
praktijkondersteuners, maatschappelijk werk, thuiszorg en 
andere professionals in de buurt van de cliënt. Er zijn 
goede contacten met verpleeg- en verzorgingshuizen in de 
nabijheid. In het kader van diagnostiek en specialistische 
begeleiding wordt samengewerkt met het ziekenhuis en 
geestelijke gezondheidszorg. De rol van gemeenten en 
welzijnsorganisaties is belangrijk - en wordt steeds 
belangrijker - voor de leefbaarheid en bestendigheid van 
de buurt. Met patiëntenorganisaties, vrijwilligerswerk en 
mantelzorgondersteuners wordt samengewerkt om de 
ondersteuning zo dicht mogelijk bij de cliënt en zijn vraag 
te realiseren. 
Het algemene doel van Hulp bij Dementie is om een 
samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten 
aan dementerende cliënten en mantelzorgers te bieden 
waardoor de persoon met dementie (indien gewenst) zo 
lang mogelijk thuis kan blijven wonen met een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven. Ook ondersteuning bij 
activiteiten en sociale contacten wordt hierin meegenomen. 
Begeleiding en ondersteuning zijn 

Hulp bij Dementie 
 
nadrukkelijk ook gericht op de partner, familie en andere 
betrokkenen. Uitgangspunt hierin zijn de persoonlijke 
wensen en behoeften van de dementerende cliënt en 
mantelzorger(s): U als cliënt of mantelzorger hebt de 
belangrijkste stem in dit traject, u bepaalt wat u wel of niet 
wilt. 
 
Al bij de eerste signalen van een ‘niet pluisgevoel’ en 
verdenking van dementie kan de huisarts direct 
een casemanager inschakelen. Vanwege de 
onafhankelijke positie van de casemanagers is geen 
nadere overleg met een of meerdere zorgorganisaties 
nodig. Door deze werkwijze kan de casemanager de cliënt 
en mantelzorgers vanaf een pril stadium ondersteunen. 
 
De inzet van een casemanager gebeurt altijd op verwijzing 
van de huisarts waar men nauw mee samenwerkt. Ook de 
praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk is bij dit 
proces betrokken. Het terrein waarover de huisarts regie 
moet voeren is zo breed en complex dat een huisarts 
onmogelijk alle aspecten zelf goed in beeld kan hebben. 
Dit betekent dat een belangrijk deel van deze regiefunctie 
overgedragen wordt aan een casemanager. De 
casemanager richt zich op zorg- en welzijnsaspecten. De 
huisarts richt zich op het medische deel.  
Daarbij heeft de casemanager intensief contact met andere 
betrokken zorgverleners en waar nodig kan 
de casemanager een beroep doen op een specialist 
ouderengeneeskunde (arts) of een psycholoog.  
Echter, de huisarts blijft te allen tijde de medische 
eindverantwoordelijkheid houden over de dementerende 
cliënt zolang deze in de thuissituatie woonachtig is. 
 
De casemanagers functioneren als ‘de spin in het web’: Zij 
coördineren en regisseren de totale zorg voor en rondom 
de dementerende cliënt. Het zijn professionals met een 
HBO+opleiding en zijn deskundig op het gebied van 
dementie, de gevolgen van deze ziekte en de daarbij 
behorende behandel, begeleiding- en zorgmogelijkheden. 
Zij zijn voor u het vaste aanspreekpunt, waardoor 
continuïteit over een langere periode is gewaarborgd. 
  

088-610 41 41 
CONTACT@HULPBIJDEMENTIE.NL 

WWW.HULPBIJDEMENTIE.NL 



 
 

Over PGZ 
 
Zorgverlening PGZ is al jaren dé autisme 
specialist in de regio Limburg en Noord-
Brabant. Ons specialisme is het behandelen 
en begeleiden van mensen met een autisme 
spectrum stoornis (ASS). PGZ biedt tevens 
gespecialiseerde zorg en ondersteuning 
aan (jong)volwassenen en kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand, ADHD, 
angststoornis, gedragsstoornis, overige 
psychiatrische problematiek en/of een 
verstandelijke beperking (LVB). Wij bieden 
zorg op maat aan mensen van alle 
leeftijden. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PGZ 
 
 
U kunt bij ons terecht voor: 
• Behandeling en Diagnostiek:  
- Diagnostisch onderzoek, 
- Individuele en groepsbehandeling voor 

kinderen en (jong) volwassenen,  
- Intensieve gezinsbehandeling 
 
andere ondersteunende behandelvormen 
• Begeleiding individueel, 
- gespecialiseerde Thuisbegeleiding,(16- 

en 16+),  
- ambulante schoolbegeleiding,  
- Woonbegeleiding 
 
• Begeleiding groepsverband  
- Centrum voor ontwikkelingsstimulering, 
- PGZ logeeropvang,  
- kinder-, jongeren en jongvolwassenen 

clubs 
 
• Wonen (18+ en 18-) 

 
Voor meer informatie over de vormen van 
ondersteuning verwijzen wij u naar onze 
website: www.pgz.nu 
  

Postadres:                                Bezoekadres 
Postbus 2702                          Nederweert: 
6030 AA Nederweert             Beatrixstraat 31a 



 

 
Centiv levert kwalitatief hoogwaardige zorg 
binnen de Basis GGZ. Vanuit diverse locaties in 
Noord- en Midden-Limburg, onder andere Weert, 
helpen wij mensen op persoonlijke en passende 
wijze met hun psychische, psychiatrische of 
verslavingsproblemen. Zo dicht mogelijk bij de 
cliënt in de buurt. 
 
Welke klachten behandelt Centiv? 
 
Depressie, hyperactiviteit of onrustigheid, 
angst/piekeren, burn-out, overspannenheid, 
traumatische ervaringen, relatieproblemen, 
persoonlijkheidsproblemen, milde verslaving, 
milde eetproblematiek, dwangstoornissen, 
onzekerheid/sociale vaardigheden en 
langdurige psychiatrische klachten. 
 
Onze behandelingen 
 
Globaal bieden wij de volgende behandelingen 
(soms in groepsverband): 
Cognitieve gedragstherapie, EMDR, e-health via 
Minddistrict, imaginaire exposure, 
oplossingsgerichte therapie, ondersteuning voor 
chronisch psychiatrische cliënten, coaching, 
mindfulness en relatietherapie. 
Daarnaast bieden wij diagnostisch onderzoek. 

Centiv 
 
 
CentivFIT (voor werkgevers) 
 
Soms lopen medewerkers in hun carrière 
vast omdat ze last hebben van psychische 
problemen. Met CentivFIT bieden wij 
werkgevers korte doelgerichte 
behandelingen voor medewerkers. 
Variërend van een aantal weken of 
maanden behandelen wij de medewerker 
zodat zijn/haar klachten verlichten of 
verdwijnen.  
 
Onze contactgegevens 
 
088- 47 82 200 (op werkdagen van 8.30 uur 
tot 18.00 uur) 
F. 0478 – 52 70 18 (t.a.v. Centiv) 
info@centiv.nl 
 
Consultatie 
 
Wij bieden huisartsen en POH-GGZ de 
mogelijkheid tot casusgerelateerde 
consultatie. Als u contact met ons opneemt 
via het onderstaande telefoonnummer 
plannen wij zo snel mogelijk consultatie in. 
Consultatie is meestal telefonisch, maar een 
persoonlijk gesprek in de huisartspraktijk is 
ook mogelijk. 
Consultatielijn: 088 - 47 82 200 
 
 
 

www.centiv.nl 



 

 
Wonen Limburg is Limburgs grootste 
woningcorporatie, actief in de hele provincie en 
in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. Wonen 
Limburg is een woningcorporatie die niet de 
stenen, maar juist de mensen centraal stelt.  
 
Wij beheren 25.000 woningen en 
maatschappelijk vastgoed. Ons hoofdkantoor 
staat in Roermond: het Wonen Limburg Huis. 
Daarnaast vindt u door heel Limburg onze 
buurtwinkels waaronder in Weert.  
 
Wij zetten ons graag elke dag opnieuw in voor 
betere buurten, voor goed, veilig en betaalbaar 
wonen, voor een thuis voor iedereen. Dat doen 
we samen. Met onze huurders, onze partners en 
al onze medewerkers. 
 
 
 

WONEN LIMBURG 
 
 
Contact: 
 
Uw e-mail kunt u sturen naar 
 
post@wonenlimburg.nl. 
 
Ook is het mogelijk het contactformulier in te 
vullen op onze website  
 
www.wonenlimburg.nl 
 
of uw vraag te stellen via Twitter aan 
@wonenlimburg  
 
of via onze Facebook-pagina. 
 
Onze buurtwinkel is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur 
en op donderdagavond van 17.00 uur tot 
18.30 uur. 
 

  

WONEN LIMBURG 
BUURTWINKEL WEERT, POSTBUS 1254 6040 KG ROERMOND 
BEZOEKADRES: WILHELMINASINGEL 175A, 6001 GS  WEERT 

TELEFOONNR VOOR RELATIES: 088-3850850 
TELEFOONNR VOOR HUURDERS EN WONINGZOEKENDEN: 

088-38 50 800 
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