
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

Amstelveenloket 
Voor vragen over zorg, wonen, Wmo 
schuldhulpverlening, jeugdhulp, 
inkomensondersteuning en aanmelding 
voor het Sociaal Team. 
 
Openingstijden Balie  
van ma t/m woe 08.30 - 15.30 uur 
Do 08.30 - 16.30 uur 
Vr 08.30 - 12.30 uur 
 
Contact: 
T: (020) 540 49 11 (ma t/m do 08.30 - 
17.00 uur en vr  08.30 - 12.30 uur) 
E-mail: 
amstelveenloket@amstelveen.nl 
 
Adres: 
Laan Nieuwer-Amstel 1 
1182 JR Amstelveen 
 
Info: 
www.amstelveen.nl/amstelveenloket 

Voor maatschappelijke 
dienstverlening en welzijnswerk. 
Ouderenadviseurs, 
maatschappelijk werkers, 
wijkcoaches, sociaal beheerders 
en activiteitenbegeleiders. 
Gratis en voor iedereen. 
 
Contact: 
T:  (020) 5430 430 
E-mail: 
info.amstelland@participe.nl 
 
Adres (hoofdkantoor): 
Dr. Willem Dreesweg 2 
1185 VB Amstelveen 
 
Info:  
www.participe-amstelland.nu  

Inloop voor gratis advies en 
ondersteuning bij o.a.: 
-Budgettips en adviezen 
-Hulp bij invullen formulieren 
-Ordenen administratie 
-Doorverwijzing naar juiste 
instanties 
-Schulden en betalingsafspraken 
 
Inloop spreekuren: 
Woe 10:00 – 11:00 uur 
Wijkcentrum Alleman 
De Bloeyenden Wijngaerdt 1 
1183 JM Amstelveen 
 
Di 10:00 – 12:00 uur 
Ontmoetingscentrum de Meent 
Orion 3 
1188 AM Amstelveen 
 
 

Hulp door vrijwilligers bij het op orde 
brengen en houden van de financiën en 
administratie. De hulp is erop gericht 
om de regie weer terug te krijgen of te 
verbeteren. 
 
Contact en aanmelden: 
T:          06 - 10638246 
E-mail: ta.amstelland@humanitas.nl 
 
Info: 
www.humanitas.nl/afdeling/amstelland  

Ervaren professionals die 
informatie, advies en 
ondersteuning op maat bieden 
voor kwetsbare mensen en 
mensen met een beperking in de 
vorm van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Zij zijn er 
ook voor mensen in hun 
omgeving. Sociaal juridische 
ondersteuning is ook mogelijk. 
 
Contact: 
T:          (020) 512 72 72 
E-mail: informatie@meeaz.nl  
 
Adres: 
Derkinderenstraat 10-18 
1062 DB Amsterdam 
 
Info:  
www.meeaz.nl   
 

Deskundige en betrokken 
medewerkers bieden  
mantelzorgers ondersteuning, 
praktische en emotionele steun, 
advies en informatie. Zij bieden 
ook individuele ondersteuning, 
inzet van zorg vrijwilligers, 
cursussen, gespreksgroepen, 
informatie bijeenkomsten, 
mantelzorg cafés en Alzheimer 
Cafés. 
 
Contact: 
T: (020) 333 53 53 
E-mail: 
info@mantelzorgenmeer.nl 
 
Adres: 
Laan van de Helende Meesters 
431, 1186 DK Amstelveen 
Bezoek op afspraak 
 
Info: www.mantelzorgenmeer.nl  

Medewerkers en vrijwilligers zetten 
zich in voor vluchtelingen woonachtig 
in Amstelveen op het gebied van 
maatschappelijke begeleiding, 
taalcoachproject, buddy project en 
advies over inburgering. Het streven is 
dat een vluchteling maatschappelijk 
participeert in onze samenleving en 
méé kan doen. 
 
Contact: 
T:          (020) 645 47 45 
E-mail: info@vwamstelland.nl 
 
Adres: 
Bovenkerkerweg 2 
1185 XE Amstelveen 
 
Info: 
www.stichtingvluchtelingenwerkamste
lland.nl  

  

 

  

Belastinginvulservice/ 
Loket 20 

 
 
  

Deze Stichting geeft  mensen die 
afhankelijk zijn van een uitkering gratis 
ondersteuning en advies bij het vinden 
van informatie met betrekking tot 
sociale en economische zekerheid. Ook 
hulp bij het invullen van formulieren. 
Vier keer per jaar worden er 
themamiddagen georganiseerd.  
 
Spreekuur: 
Tijdens het spreekuur (di van 10:00 – 
12:00 uur en vrije inloop)  
 
Contact: 
T: (020) 647 15 09 
E-mail:  
sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.
com  
 
Info:  
www.sociaal-steunpunt-amstelveen.nl  
 

De online martkplaats waar 
inwoners en organisaties uit 
Amstelveen elkaar kunnen vinden 
en helpen bij een klusje in huis, de 
boodschappen, vervoer, of door 
samen op stap te gaan. Denk aan 
mensen die geen beroep kunnen 
doen op iemand uit hun eigen 
omgeving. Hulpaanbieder en 
hulpvrager kunnen  zich 
vrijblijvend inschrijven/ 
registreren op de website.  
Spreekuur Amstelveen: 
Ma 09.30 - 11.30 uur 
Do 14.00 - 16.00 uur 
AA Werkplein, Raadhuis 
Amstelveen 
 
Contact: 
T: (020) 641 33 33 (ma t/m vr: 
9.00 – 12.00 uur) 
E-mail: 
info@amstelveenvoorelkaar.nl  
 
Info: 
www.amstelveenvoorelkaar.nl 

Stelt kleding beschikbaar aan 
mensen die in het bezit zijn van een 
geldige Amstelveenpas. 
Klant worden: 
Inschrijven kan in de winkel bij een 
eerste bezoek met een geldig ID-
bewijs. Als aan de voorwaarden is 
voldaan, wordt er een 
inschrijfkaart verstrekt waarop 
data staan voor toegang.  De 
toegang bedraagt € 2,00 per 
kaarthouder.  
 
Openingstijden: 
Woe 10:00 – 12:00 uur 
 
Contact:  
T: 06 - 20194021 
E-mail: 
info@kledingbankamstelland.nl  
 
Adres:  
Galjoen 4, 1186 ZV Amstelveen 
 
Info: 
www.kledingbankamstelland.nl  

Het aanbieden van voedselpakketten 
aan personen en gezinnen in 
Amstelveen, die op dat moment niet 
meer in staat in hun dagelijkse voeding 
te voorzien. Er gelden toelatingscriteria 
om in aanmerking te komen voor een 
voedselpakket. 
 
Aanmelden voedselpakket: 
Woe tussen 13:00 en 14:00 uur bij het 
open inloopspreekuur van het 
intaketeam van De Voedselbank. 
 
Contact: 
T: 06 - 19258266 
E-mail: 
voedselbankamstelveen@gmail.com 
 
Adres: 
Landtong 2, 1186 GP Amstelveen 
 
Info:  
www.voedselbankamstelveen.nl  

Een vrijwilliger bij Loket 20 helpt 
op afspraak bij het invullen van 
een belastingaangifte of het 
aanvragen van toeslagen. 
Benodigde gegevens om de 
aangifte te kunnen doen moeten 
meegenomen worden. Locatie is 
in het raadhuis Amstelveen op  
do van 16.30 - 19.30 uur en op  
vr van 09.00 - 12.00 uur. 
 
Contact en afspraak maken: 
T: 06 - 46650602  
 
 
 
 
 

Bij problemen in de woonsituatie, 
de huur of staat van de woning kan 
een onafhankelijke deskundige van 
Stichting !WOON helpen en 
adviseren. Tweemaal per week is 
er een huurdersspreekuur voor 
huurders in Amstelveen. 
 
Spreekuur Amstelveen Noord: 
Di tussen 13:00- 14:30 uur in 
Wijkcentrum Alleman, Den 
Bloeyenden Wijngaerdt 1, 
Amstelveen.  
Spreekuur Amstelveen Zuid: 
Woe tussen 17.00-18.30 uur in 
Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 
140, Amstelveen. 
 
Contact: 
T:      (020) 523 01 60 
E-mail: amstelveen@wooninfo.nl 
 
Info: 
www.wooninfo.nl/contact/amstelv
een  

Iedereen met een taalvraag kan 
langskomen. Informatie en advies voor 
iemand die moeite heeft met lezen en 
schrijven over oefenen met een 
taalvrijwilliger, taalcursussen, of over 
programma’s op de computer.  
Hoe werkt het? 
Tijdens een kennismakingsgesprek 
bekijkt de medewerker van het 
Taalhuis wat de gewenste leerroute is. 
 
Aanmelden/ doorverwijzen: 
In het Taalhuis 
 
Contact: 
T: (020) 641 41 26 
E-mail: 
taalhuis@debibliotheekamstelland.nl  
 
Adres: 
Bibliotheek Amstelveen Stadsplein 
Stadsplein 102, 1181 ZM Amstelveen 
 
Info: 
www.debibliotheekamstelland.nl/taalh
uis 
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