
 

Welkom bij Pomoc Holandia! 
https://pomocholandia.nl 

https://cjghartvanbrabant.nl 

 

Jeugdhulp, Jeugdzorg & Ambulante hulpverlening voor Poolse kinderen, jeugdigen 

én gezinnen; volwassenen vanuit de regio Hart van Brabant (Tilburg / Waalwijk), maar 

ook in de regio’s Breda, Oosterhout, Den Bosch, Eindhoven, Dommelvallei, inclusief alle 

omstreken / samenwerkende gemeenten. 

Ook hebben we een nevenvestiging in de regio Utrecht (Zeist). Daar wordt vooral de 

administratieve begeleiding en ondersteuning aangeboden. 

Onze dienstverlening wordt in het kader van de Jeugdwet / WMO / WLZ in Nederland 

uitgevoerd. Ook de particuliere ondersteuning behoort tot onze mogelijkheden. 

Pomoc Holandia is SKJ geregistreerd: Klik HIER voor meer informatie over onze 

registratie. 

Pomoc Holandia is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pomocholandia.nl/
https://cjghartvanbrabant.nl/
https://pomocholandia.nl/nl/pomoc-holandia-skj-registratie/


 

 

Voordeel voor de samenwerkende organisaties 
Met dit project tracht Pomoc Holandia de werkzaamheden van voornamelijk: 

• de werkgevers, inclusief de uitzendorganisaties, 

• de zorginstellingen, 

• de maatschappelijke instellingen, 

• de overheidsinstellingen 

in Nederland te verlichten en de cliënten op een gestructureerde en effectieve wijze de 

begeleiding en ondersteuning te bieden. 

Ons aanbod voor de cliënten: 
Komt u uit Polen en verblijft u tijdelijk of permanent in Nederland? Heeft u in Nederland 

gewoond, maar nu niet meer en heeft u in het verleden problemen opgelopen die nog 

steeds spelen? Heeft u een probleem waar u zelf niet uitkomt? Neem contact op met 

Pomoc Holandia voor hulp en advies. 

Wij helpen Poolse volwassenen én gezinnen in regio’s: Tilburg, Breda, Waalwijk, 

Eindhoven (vanuit hoofdvestiging Tilburg), Utrecht (vanuit vestiging regio Utrecht). Onze 

hulp is voordelig en altijd dicht bij u in de buurt. 

Waarmee kunnen wij u helpen? 
Gaat het om schulden, opvoeding, problemen op school, op het werk of problemen met 

instanties. Pomoc Holandia helpt bij alle maatschappelijke en sociale problemen. We 

ondersteunen kinderen en volwassenen in het kader van de Jeugdwet en WMO. Wij 

helpen u graag met advies, informatie, maar ook met begeleiding en ondersteuning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pomocholandia.nl/nl/jeugdzorg/
https://pomocholandia.nl/nl/maatschappelijke-ondersteuning/


 

Poolse kinderen en gezinnen in Nederland 
Ambulante hulpverlening voor Poolse kinderen, jeugdigen én gezinnen in de regio 

Tilburg, Waalwijk, Breda, Oosterhout, Den Bosch, Eindhoven, Dommelvallei, inclusief alle 

omstreken / samenwerkende gemeenten. 

• Opvoedingsondersteuning 

• Traumaproblematiek 

• Huiselijk geweld 

• Hechtingsproblematiek 

• Advies en hulp bij echtscheiding 

• Hulp voor nabestaanden 

• Interculturele hulpverlening 

• Ontwikkelingsstoornis bij jeugdigen: ADHD, autisme, angst-paniek, depressie, 

PTSS 

Meer informatie op: https://pomocholandia.nl/nl/jeugdzorg/ 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is erop gericht dat mensen zo 

lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Ook als u met een beperking of 

belemmering te maken heeft. Dat is een terrein op zich. Waar kan men hulp krijgen? Wat 

voor hulp? Voor hoe lang en hoe? Al die vragen blijven lang onbeantwoord mede door 

de nieuwe regelingen. Wij helpen u graag met de informatie en begeleiding. 

Waarmee kunnen wij u helpen? 
Gaat het om schulden, opvoeding, problemen op school, op het werk of problemen met 

instanties. Pomoc Holandia helpt bij alle maatschappelijke en sociale problemen. Wij 

helpen u graag met hulp, advies, informatie, maar ook met: 

Begeleiding / Ondersteuning 
Iedereen heeft weleens problemen. Als u ver van uw thuisland woont heeft u misschien 

de aanpassingsproblemen of u komt niet uit met de regels en wetten. De maatschappij in 

Nederland kan anders zijn met haar waarden, normen en tradities. Het kan voor u 

persoonlijke problemen opleveren. 

Misschien heeft u relatieproblemen? Of een puber in huis, die het in Nederland moeilijk 

vindt om zichzelf aan te passen? Misschien bent u slachtoffer geworden van misbruik of 

van geweld op de werkvloer? Maar ook zaken als werkloosheid en problemen met 

instanties kunnen tot de nodige zorgen leiden. Pomoc Holandia helpt u graag om deze 

problemen op te lossen. Onze toewijding, ervaring in het oplossen van de 

maatschappelijke en personele problemen, maar ook het oog op de details kunnen er 

veel toedoen om uw leven weer op de rails te krijgen. 

https://pomocholandia.nl/nl/jeugdzorg/


 

Huisbezoek 
Bij het begeleiden van cliënten gaat ons idee naar het huisbezoek. Zo kunnen wij samen 

met de cliënt de problemen, het papierwerk thuis en de situatie thuis in kaart brengen, 

zodat er geen tijd verloren gaat in de voorbereiding en zo kunnen wij snel een plan van 

aanpak opstellen en waar nodig de juiste instanties inschakelen en rechtstreeks met de 

juiste hulpverlener van bijvoorbeeld de gemeente zelf of van haar partners in gesprek te 

komen en de problemen acuut op te lossen. 

Wij helpen Poolse volwassenen én gezinnen in Tilburg en omgeving. Sinds mei 2020 is 

onze tweede vestiging in de regio Utrecht (Zeist) geopend. Onze hulp is voordelig en 

altijd dicht bij u in de buurt. 

Voor verwijzers 
Pomoc Holandia hecht veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met 

zorgprofessionals en partners in de zorg / maatschappelijk. 

Op deze website vindt u relevante informatie over: 

• Onze aandachtsgebieden bij Begeleiding, Jeugdzorg, Maatschappelijke 

ondersteuning, Re-integratie. 

• Hoe te verwijzen, zowel voor huisartsen als voor medisch / maatschappelijk 

specialisten. 

De juiste zorg en begeleiding op de juiste plek 
Als toegelaten zorginstelling en gespecialiseerde zorgverlener richten wij ons op een 

aantal specialismen voor de burgers van Poolse komaf. Cliënten die deze expertise nodig 

hebben zien wij met voorrang in onze praktijk. De verwijzingen van onze collega medisch 

/ maatschappelijk specialisten krijgen prioriteit. 

Twijfels over een verwijzing of wilt u overleggen over een cliënt? 
Schroom niet om met ons contact op te nemen. Wij staan voor u klaar! 

Hoe verwijs ik een cliënt? 
Hoe u het best naar ons verwijzen leest u hieronder. 

Is er sprake van spoed? Neem dan  eerst telefonisch contact met ons op! 

ZorgMail 

Wij maken gebruik van ZorgMail om de verwijzingen en de communicatie efficiënt, veilig 

en snel te kunnen verwerken. Uw verwijzingen ontvangen wij graag via deze weg. 

Aanmelding kan in dit geval via pomocholandia@zorgmail.nl of per post. 

AGB-code: 98105284 

https://pomocholandia.nl/nl/hoe-te-verwijzen/
https://pomocholandia.nl/nl/contact/
https://pomocholandia.nl/nl/contact/
mailto:pomocholandia@zorgmail.com


 

Het verwijzingsproces 
Wij verzoeken u een duidelijke vraagstelling met analyse en bijhorende verslagen als 

bijlage toe te voegen aan de verwijzing. 

Alle verwijzingen worden eerst intern geanalyseerd. 

Afspraak met cliënt 

Voor Begeleiding, Jeugdzorg, WMO, Re-integratie plannen wij in overleg met cliënt een 

afspraak op één van onze locaties (Hoofdkantoor Tilburg) op basis van aard van de 

kwesties, beschikbaarheid specialisten en reisafstand. 

 

Digitale terugkoppeling 

Na bezoek van een cliënt bij Pomoc Holandia krijgt u van ons een digitaal verslag via 

Zorgmail. Werkt dit bij u niet? We staan open om met u te overleggen wat u kunt doen 

om dit op te lossen. 

 

Onze gegevens 

• Pomoc Holandia 

• KvK 64063992 

• D. J. Jittastraat 2 – B 

• 5042 MX Tilburg 

• Telefonisch bereikbaar: 

• Ma, Di, Do, Vr 9:00 – 14:00 

• Tel: +31 (0)13 222 06 71 

• Tel: +31 (0)6 189 78 200 

• info@pomocholandia.nl 

• voor verwijzers: pomocholandia@zorgmail.nl 

SBI codes: 
Ambulante jeugdzorg: 88991 
Maatschappelijk werk: 88992 
Overig maatschappelijk: 88999 
Arbobegeleiding en re-integratie: 86922 

AGB-code 98105284 

SKJ 140027478 

Lid van BPSW. 

 

 

mailto:info@pomocholandia.nl
mailto:pomocholandia@zorgmail.nl

