
Dichtbij en deskundig
De Combinatie ondersteunt mensen in hun zorgvraag. Samen met sociale (wijk)
teams zoekt de Combinatie naar passende én betaalbare oplossingen. Soms is  
dit hulp vanuit de omgeving, zoals hulp van familie, vrienden of buurtgenoten. 
Andere keren is de inzet van professionele hulp nodig of een combinatie van 
beide. Altijd streeft de Combinatie naar optimale zelfredzaamheid van mensen  
en gebruik van voorzieningen in de wijk. ‘Gewoon doen wat nodig is’.  

Voor wie?
De Combinatie is er voor wijkteams, regieteams, huisartsen, kinder- en jeugd-
artsen, scholen, jeugdrechters, het Veiligheidshuis, wijk- en gezinsnetwerken 
en welzijnsorganisaties. 

Brede expertise
Driestroom www.driestroom.nl  |  Entrea www.entrea.nl  |  ’s Heeren Loo 
www.sheerenloo.nl  |  Iriszorg www.iriszorg.nl  |  Kalorama www.kalorama.nl  
|  Karakter www.karakter.com  |  Malderburch www.malderburch.nl  |  Pluryn 
www.pluryn.nl  |  Pro Persona www.propersona.nl  |  Proteion www.proteion.nl  
|  RIBW Nijmegen en Rivierenland www.ribw-nr.nl  |  TVN thuiszorg 
www.tvnzorgt.nl  |  Unik www.unik.nl  |  Waalboog www.waalboog.nl  |  Zorggroep 
Maas en Waal www.zmw.nl  |  ZoZijn www.zozijn.nl  |  ZZG zorggroep 
www.zzgzorggroep.nl

Voor contact en meer informatie over de Combinatie
www.decombinatieregionijmegen.nl
Of bel voor algemene informatie projectmanager 
Paul Bongers: 06-27109867

 www.decombinatieregionijmegen.nl
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voor Wmo- en jeugdzorgvragen 

voor Wmo- en jeugdzorgvragen 

INFORMATIE VOOR 
VERWIJZERS 

de Combinatie 
dichtbij en deskundig



Bij de Combinatie kunt u terecht voor:
-  Gebiedsgerichte ambulante (en waar nodig: specialistische) begeleiding 

en dagbesteding 
- Specialistische jeugdzorg
- Expertise, kennis en ervaring over Wmo- en jeugdzorgvragen

Werkgebied
Gemeenten in de regio Nijmegen: Beuningen, Druten, Heumen, Millingen-
Ubbergen-Groesbeek (Berg en Dal), Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Ambulante teams
De Combinatie werkt met ambulante teams. De ambulante 
teams bestaan uit professionals van de Combinatie en zijn 
gekoppeld aan de sociale (wijk)teams. Ze werken gebieds-
gericht en zoveel mogelijk vanuit het principe ‘één huishouden, 
één plan’. Met deze werkwijze worden de ambulante trajecten 
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. 

Naast het leveren van ambulante ondersteuning in de wijk, 
kunnen professionals van de ambulante teams vanuit een 
brede expertise meedenken over hulpvragen. We adviseren 
over wat de beste ondersteuning kan zijn en welke partner 
deze ondersteuning het best kan bieden.

Zo bereikt u de ambulante teams

Werkwijze bij complexe hulpvragen 
De Combinatie heeft een specialistische hulplijn voor advies, 
consultatie en triage bij complexe hulpvragen. U bereikt de 
professionals van de specialistische hulplijn via 088-779 50 02. 
Complexe vragen gaan over een combinatie van gehandicapten-
zorg, GGZ-expertise, verslavingszorg of jeugdzorg-expertise. 
De oplossing ligt vaak op het snijvlak van de Jeugdwet, Wmo, 
Wlz en de Zorgverzekeringswet. 

In Nijmegen en omliggende gemeenten hebben (zorg)organisaties 

hun expertise voor de uitvoering van Wmo- en Jeugdzorg-

taken gebundeld. Samen heten ze de Combinatie. 

Met de Combinatie heeft u één adres voor 

uw Wmo- en jeugdzorgvragen.

Bundeling van expertise
Berg en Dal 
Beuningen
Druten 
Dukenburg 
Lindenholt 
Mook Middelaar Heumen
Nijmegen Midden
Nijmegen Noord Oost 
Centrum
Nijmegen Oud en 
Nieuw West
Nijmegen Zuid
Wijchen

bergendal@decombinatieregionijmegen.nl 
beuningen@decombinatieregionijmegen.nl 
druten@decombinatieregionijmegen.nl
dukenburg@decombinatieregionijmegen.nl
lindenholt@decombinatieregionijmegen.nl
mmh@decombinatieregionijmegen.nl
midden@decombinatieregionijmegen.nl
noc@decombinatieregionijmegen.nl

onwest@decombinatieregionijmegen.nl

zuid@decombinatieregionijmegen.nl
wijchen@decombinatieregionijmegen.nl


