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Het Samenwerkingsverband Voortgezet 
Onderwijs Zuid-Utrecht organiseert 
samen met de middelbare scholen de 
extra ondersteuning voor leerlingen in 
de regio. Woont u in Lopik, IJsselstein, 
Nieuwegein, Houten of Vianen, dan 
valt u onder de regio Lekstroom. U en 
uw kind kunnen in uw woonplaats bij 
verschillende loketten terecht. 

Middelbare school 

Op de middelbare school krijgt uw kind 
naast goed onderwijs, waar nodig, ook 
extra steun. Zie hiervoor de pagina  ‘Onder-
steuning’ via de website Samenwerkings-
verband Voortgezet Onderwijs Zuid-
Utrecht of neem contact op met de school.

Samenwerkingsverband
VO Zuid-Utrecht

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-
Utrecht is een netwerkorganisatie die 
zorgt voor passend onderwijs in de 
regio. Wij werken hierbij nauw samen 
met middelbare scholen in Zuid-Utrecht. 
Ook stemmen wij onze activiteiten af 
met de diverse gemeentes, die op hun 
beurt verantwoordelijk zijn voor de zorg 
en ondersteuning aan inwoners, en voor 
jeugdhulp. Gemeentes bieden hun 
diensten aan via verschillende loketten. 

Loketten in Lopik 

Breed Sociaal Loket 

Bij dit loket kunt u terecht met al uw 
vragen rond jeugd en gezin, van advies 
bij het opvoeden tot jongerenwerk, 
dyslexiezorg en de verzorging van een 
pleegkind.

Tel.: 0348-55 99 55 
(maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur) 
E-mail: bsl@lopik.nl
Website: https://www.lopik.nl/breed-
sociaal-loket/

Loketten in IJsselstein 

Jeugdteam IJsselstein

U kunt met vragen of zorgen over het 
opvoeden, de ontwikkeling, de gees-
telijke gezondheid of veiligheid van uw 
kind terecht bij het Sociaal & Jeugdteam 
IJsselstein. Hier werken medewerkers 
met verschillende deskundigheid, op een 
breed terrein van welzijn en zorg voor 
kinderen en gezinnen.

Tel.: 030-686 99 01
E-mail: jeugdteam@ijsselstein.nl
Website: https://www.sociaalteam.nu
In de digitale uitgave ‘Het nieuwe zorg-
stelsel - Zo is het geregeld in de gemeen-
te IJsselstein’ vindt u een overzicht van 
alle beschikbare zorg in IJsselstein.
https://www.sociaalteam.nu/public/files/
attachments/10/het_zorgstelsel_in_ijssel-
stein.pdf.pd

JIP IJsselstein

Het JIP (Jongeren Informatie Punt) is een 
plek speciaal voor alle IJsselsteinse jonge-
ren waar ze terecht kunnen met al hun 
vragen. Gratis en als de jongere wil ook 
anoniem. Het JIP probeert de jongere 
met alle vragen te helpen, of gaat samen 
op zoek naar het antwoord.

Er is mogelijkheid tot een afspraak op 
één van de locaties van Pulse, zoals 
Studio 10 (IJsselveld), Xperience (Achter-
veld), Xpress (Zenderpark) of de Biblio-
theek. Maar het kan ook bijvoorbeeld op 
school. 

Jongeren kunnen het JIP bellen, 
whatsappen, DM‘en op Instagram en 
Facebook of mailen. 
Openingstijden JIP telefoon
dinsdag: 9:00 tot 18:00 uur.

Tel.: 06-4413 2270 
E-mail: jip@stichting-pulse.nl 
Website: www.jipijsselsteinlopik.nl

Loketten in Nieuwegein 

Afdeling Geynwijs 

Heeft u een vraag over ondersteuning 
bij het opvoeden, geldzaken, zorg of 
wonen? Dan kunt u bij de afdeling 
Geynwijs van de gemeente Nieuwegein 
terecht.  

Tel.: 030-410 06 66 
(op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17.00 uur)

E-mail: infogeynwijs@nieuwegein.nl
Website: https://www.nieuwegein.nl/
geynwijs

MOvactor

De jongerenwerkers van MOvactor gaan 
in gesprek met jongeren (en hun ouders/
opvoeders) over wat hen bezighoudt. 
Komen zij problemen tegen die de jeugd 
belemmeren in hun dagelijks leven – 
denk bijvoorbeeld aan pesten op school, 
gebrek aan zinvolle werk- en dag invul-
ling of inkomen, gebruik van drugs en 
alcohol, huisvesting of problemen thuis 
–  dan gaan ze samen met hen op zoek 
naar een oplossing. 

Tel.: 030-603 37 48
E-mail: info@movactor.nl
Website: www.movactor.nl

Loketten in Houten 

Sociaal Team Houten

Het Sociaal Team Houten bundelt alle 
informatie over zorgaanbieders in deze 
woonplaats.

Tel.: 06-29458469
E-mail: info@sociaalteamhouten.nl
Website: http://www.sociaalteamhouten.
nl/hulp-in-houten

Centrum voor Jeugd en Gezin

U kunt met uw vragen over het opvoe-
den en opgroeien, en de ontwikkeling 
van uw kind ook terecht bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG), onderdeel 
van de Stichting Sociaal Team Houten. 
Denk hierbij aan vragen over onderwer-
pen als slapen, opstandig gedrag, relaties 
en seksualiteit. Het CJG biedt zo nodig 
ook kortdurende begeleiding. 

Tel.: 06-29458469
E-mail: info@cjghouten.nl
Website: https://www.cjghouten.nl 

Van Houten&co 

De jongerenwerkers van ‘van Houten
&co’ bieden jongeren ondersteuning en 
begeleiding bij allerlei vragen, en stimu-
leren hen om activiteiten te organiseren.

Tel: 06-86822542 
(direct een jongerenwerker aan de lijn)
E-mail: jongerenwerk@vanhouten-
enco.nl
Website: www.vanhoutenenco.nl

Loketten in Vianen

Sociaal Loket

U kunt bij het Sociaal Loket van de 
Gemeente Vijfherenlanden terecht 
met vragen over allerlei onderwerpen, 
van jeugdhulp tot leerlingenvervoer en 
beschermd wonen. Medewerkers geven 
u informatie en advies over beschikbare 
hulp en ondersteuning. 

Tel.: 0800-50 16 
(werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur)
E-mail: sociaalloket@vijfheerenlanden.nl
Website: https://www.vijfheerenlanden.nl/
Zorg/Overzichtspagina_Zorg/Sociaal_Lo-
ket 

Jongerenwerk

Jongerenwerkers in Vianen organiseren 
activiteiten voor jongeren en helpen hen 
bij het oplossen van problemen in het 
dagelijks leven. Jongerenwerk kan ook 
ingezet worden bij signalen van overlast. 
De jongerenwerkers zijn in dienst 
bij Jeugd-Punt en werken vanuit 
Wijkcentrum Ammo en Brede school 
De Prenter.

Website: https://www.stjjmh.nl/waar/ 
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