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Hulplijnen voor medewerkers 
Het is best een rare tijd. Misschien ben je bezorgd en kun je wel wat advies of hulp gebruiken. Of 

misschien wil je er gewoon even met iemand over praten. Bij Senzer kun je natuurlijk terecht bij je 

leidinggevende, P&O, de OR of de vertrouwenspersonen. 

 

 

Binnen Senzer 

 
Ondernemingsraad  

Suzanne Beelen   t. 06 184 123 19  OR@senzer.nl  

 

Vertrouwenspersonen 

Marianne van der Horst  t. 06 14 91 22 78  m.vanderhorsts@senzer.nl 

Paul van der Wens  t. 06 18 41 23 20  p.vanderwens@senzer.nl 

 

 

 

 
De vertrouwenspersonen: Marianne en Paul 
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Hulpdiensten buiten Senzer die je kunt bellen (of mailen): 

 
Hulpdienst  Uitleg  Telefoon-

nummer  

Bereikbaar  Chat  

MEE Voor mensen met een 

beperking en hun naasten.  

Telefoon 088 

465 35 55. (Ook 

voor collegiaal 

overleg.) 

 

Maandag t/m vrijdag van 

09.00 – 17.00 uur 

Nee 

ORO Voor cliënten van ORO en hun 

naasten.  

Speciaal corona-

telefoonnum-

mer 06 – 82 63 

50 17 en mail 

corona@oro.nl. 

Maandag t/m vrijdag van 

09.00 – 17.00 uur 

Nee 

Rode Kruis  Een hulplijn geopend voor 

mensen die in quarantaine of 

thuisisolatie zitten in verband 

met het coronavirus.  

070-4455888  9.00 - 21.00  nee  

Corona Loket  Voor mensen die angstig, 

gestrest of somber zijn 

vanwege het coronavirus.  

020-2444888  8.30 -17.00  nee  

De luisterlijn  Voor mensen die behoefte 

hebben aan een luisterend oor 

en een goed gesprek.  

0900-0767  24 uur  ja  

113 zelfmoord 

preventie  

Eerste hulp bij levenspijn, voor 

mensen die denken aan 

zelfdoding.  

0900-0113  24 uur  ja  

ADF Stichting  Angst, Dwang en Fobie 

stichting voor mensen met 

angst- en dwangklachten.  

0343-753009  Werkdagen 9.00 -13.30  ja  

Mind-

Korrelatie  

Voor mensen die hulp willen 

bij psychische en sociale 

problemen.  

0900-1450  werkdagen 9.00 - 18.00  ja  

Kinder-

telefoon  

Voor kinderen die 

vertrouwelijke gesprekken 

willen voeren en dit niet 

durven, willen, kunnen met 

anderen.  

0800-0432  11.00 – 21.00  ja  

 

 
Bron: GGD en MEE 
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