
 

 

Activiteitenboek WelzijnsKompas - 2017 
 

 

Producten / 
Activiteitenboek 
WelzijnsKompas 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse 

2017 

  



 

 

Activiteitenboek WelzijnsKompas - 2017 
 

Het Producten- Activiteitenboek WelzijnsKompas bevat een overzicht van alle 

activiteiten, diensten, interventies en methodes van WelzijnsKompas in 2017.  

1) Adviesnetwerk Lisse  
2) Advies vrijwilligersorganisaties 
3) Alzheimercafe 
4) Boodschappendienst 
5) Bus WelzijnsKompas 
6) Buurtaanpak Even Buurten 
7) De Buurtkamer 
8) Contactvrijwilligers 
9) Dag van de Mantelzorg 
10) Dagprogramma senioren 
11) Duo-fiets 
12) Hillegom-voor-elkaar 
13) Klussendienst 
14) Lokaal Loket Lisse 
15) Lotgenotengroepen 
16) Maaltijdservice 
17) Mantelzorgadvies 
18) Mantelzorgcafé  
19) Mantelzorgcompliment 
20) Netwerk-coaching 
21) Open Eettafel 
22) Personenalarmering 
23) Ontmoetingscentrum ’t Pluspunt 
24) Repair-café  
25) Respijtdag 
26) Respijtmaatjes 
27) Telefooncirkel 
28) Thuisadministratie 
29) Trainingen mantelzorg 
30) Vervoersvrijwilligers 
31) Welzijnsadvies 
32) Vrijwilligerswaardering 

33) Zorgnetwerk en Sociaal team Hillegom 
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Product 
1 

Adviesnetwerk 
 

 

Doel Versterken samenwerking en zorgen voor een sluitend netwerk rondom 
kwetsbare ouderen. Taken van het Adviesnetwerk, het Lokaal Loket en het 
zorgnetwerk met elkaar verbinden. 

LISSE 

Doelgroep Organisaties die formele & informele zorg leveren aan kwetsbare ouderen 
Lisse 

Aanpak - Functie meldpunt: registratie en verwerking meldingen 
- Zes operationele overleggen zorg- en welzijnsprofessionals 
- Twee overleggen met vrijwilligersorganisaties, kerken, bonden 
- Twee management overleggen 
- Er is een convenant gesloten tussen de deelnemende organisaties. 

Resultaten - Aantal meldingen/ ingebrachte casussen is 50 
- Registratie afgeronde acties 
- Tevredenheid partners > 80% 

Product 
2 

Advies vrijwilligersorganisaties 
 

 

Doel Het versterken en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. LISSE 
Doelgroep Vrijwilligersorganisaties in Lisse 
Aanpak - Informatiebrieven 

- website 
- benaderen nieuwe vrijwilligersorganisaties 
- adviseren 
- registratie vragen 
- vraaggerichte organisatie van informatieavonden 
- deelname aan regio-overleggen 
- organisatie van een algemene waarderingsactiviteit voor vrijwilligers 

Resultaten - 125 vrijwilligersorganisaties informatie gegeven via mail 
- Op de website staat actuele informatie voor de organisaties 
- 20 vrijwilligersorganisaties    zijn van advies voorzien 
- 1 georganiseerde algemene waarderingsactiviteit met circa 80 deelnemers. 

Product 
3 

 

Alzheimercafé 
 

 

Doel Het ondersteunen van mensen met dementie en hun partners door 
ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren . 

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Mensen met (beginnende) dementie en hun partners, belangstellenden 
Aanpak - De werkgroep organiseert bijeenkomsten. Er is ruimte voor ontspanning, 

uitwisseling en voor het bespreken van thema’s. 
- Het Alzheimer Café Bollenstreek is een samenwerkingsproject van 

WelzijnsKompas, Alzheimer Nederland, Marente, Stichting HOZO, GGZ Duin- 
en Bollenstreek en ZorgBalans. 

- De mantelzorgadviseur van WelzijnsKompas is aanwezig om vragen te 
beantwoorden, of afspraken te maken voor individuele ondersteuning. 

Resultaten 10 Alzheimer Café’s per jaar met gemiddeld 15 bezoekers. 
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Product 
4 

Boodschappendienst 
 

 

Doel Sociaal contact tijdens het boodschappen doen. LISSE 
Doelgroep Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen van Lisse 
Aanpak Valt onder contactdienst. Vrijwilliger doet samen met oudere boodschappen.  
Resultaten - 30 inwoners maken (tijdelijk) gebruik van een vrijwilligersdienst  

- 25 vrijwilligers 

Product 
5 

Bus WelzijnsKompas 
 

 

Doel Senioren en mensen met een beperking nemen deel aan het 
maatschappelijk verkeer 

HILLEGOM 

Doelgroep Senioren en bewoners Hillegom met een fysieke/verstandelijke beperking 
Aanpak Valt onder servicediensten. Vrijwilligers rijden zes dagen per week door 

Hillegom, Beinsdorp en De Zilk. Bewoners reserveren een dag van tevoren. 
Ook terugkerende afspraken kunnen worden gemaakt. Samenwerking met 
receptie HOZO. 

Resultaten De bus wordt 2400 keer per jaar gebruikt. Acht vrijwilligers. 

Product 
6 

Buurtaanpak Even Buurten 
 

 

Doel Sociale samenhang in buurten versterken ten behoeve van de kwetsbare 
bewoners. Bijdragen aan de inclusieve samenleving. Goede aansluiting 
informele zorg op formele zorg. 

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Buurten en buurtbewoners in Hillegom en Lisse 
Aanpak Een coördinator en twee buurtwerkers werken aan een buurtgerichte 

aanpak. Door middel van buurtscans, inrichten van vindplekken, kwartier 
maken en samenwerking met lokale partners. Ondersteuning van 
buurtinitiatieven. 

Resultaten In minimaal drie buurten per dorp is een buurtscan gehouden. Hieruit volgen 
interventies die met bewoners en partners worden aangepakt. Er is kwartier 
gemaakt in buurtkamers, bij ondernemers, sportverenigingen. 
Buurtvrijwilligers zijn geworven en zetten zich in voor hun buurtgenoten.  

Product 
7 

De Buurtkamer 
 

 

Doel Een laagdrempelige ontmoetingsplek bieden in de buurt HILLEGOM 
LISSE Doelgroep Zelfstandig wonende ouderen of alleenstaanden die gebaat zijn bij contacten 

in de buurt.  
Aanpak Buurtkamers inrichten dichtbij de bewoners. Vrijwilligers fungeren als 

gastheer/vrouw en als vraagbaak.  
Resultaten In Hillegom is een buurtkamer ingericht bij speeltuin Jeugdland. Over andere 

plekken wordt nog nagedacht in overleg met bewoners en partners. 
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Product 
8 

Contactvrijwilligers 
 

 

Doel Door het inzetten van informele zorg neemt het welbevinden van een 
kwetsbare doelgroep toe. 

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Zelfstandig wonende ouderen of alleenstaanden die gebaat zijn bij contacten 
in de buurt.  

Aanpak 1-op-1 ondersteuning van kwetsbare mensen door vrijwilligers;  bv 
maatjescontact, samen boodschappen doen, maaltijdbezorging, klusjes. 

Resultaten - 80 inwoners maken (tijdelijk) gebruik van vrijwillige inzet  
- 60 vrijwilligers   

Product 
9 

Dag van de Mantelzorg 
 

 

Doel Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd. HILLEGOM 
LISSE Doelgroep Mantelzorgers in Lisse en Hillegom. 

Aanpak Valt onder Groepsgerichte activiteiten en training. 
Eén keer per jaar wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd voor 
mantelzorgers. 

Resultaten Aantal deelnemers: 80-100 

Product 
10 

Dagprogramma senioren 

 

Doel Zelfstandig wonende senioren voelen zich minder alleen of eenzaam. HILLEGOM 
Doelgroep Zelfstandig wonende ouderen in Hillegom zonder WMO-indicatie 

(dagbesteding). 
Aanpak Dagbesteding voor senioren in ’t Pluspunt. Begeleiding door een medewerker 

van de HOZO en een vrijwilliger. Werving en monitoring door WelzijnsKompas. 
Twee dagen per week.  

Resultaten Aantal deelnemers max. 10 per dag.  

Product 
11 

Duofiets 
 

 

Doel Samen fietsen brengt mensen in contact en in beweging waardoor het 
welbevinden toeneemt. 

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Zelfstandig wonende ouderen van Hillegom of Lisse die minder mobiel zijn.  
Aanpak Valt onder servicediensten. Vrijwilligers fietsen met een oudere door de 

regio. Zowel in Hillegom als in Lisse is een Duofiets beschikbaar. Er kunnen 
losse ritjes worden gereserveerd of terugkerende afspraken worden 
gemaakt.  

Resultaten - 30 inwoners maken gebruik van de Duofiets  
- 10 vrijwilligers   
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Product 
12 

Hillegom-voor-elkaar 

 

Doel Vraag naar en aanbod van vrijwilligers in Hillegom bij elkaar brengen.  HILLEGOM 
Doelgroep Bewoners en vrijwilligersorganisaties Hillegom 
Aanpak Valt onder stimuleren vrijwilligerswerk en wederkerigheid. 

De online marktplaats www.hillegomvoorelkaar.nl wordt beheerd door 
WelzijnsKompas. Iedereen kan een account aanmaken en vraag en/of 
aanbod plaatsen. 

Resultaten >130 matches sinds de start in juni 2015.   

Product 
13 

Klussendienst 
 

 

Doel Ouderen of mensen met een beperking en een smalle beurs kunnen 
zelfstandig blijven wonen. 

HILLEGOM 

Doelgroep Zelfstandig wonende ouderen van Hillegom of mensen met een beperking, 
smalle beurs en ontoereikend netwerk.  

Aanpak Valt onder servicediensten. 
Vrijwilligers voeren klusjes uit in huis en tuin. Men kan lid worden voor een 
vast bedrag per jaar. Gekoppeld aan maximum inkomen.  

Resultaten 250 leden. 400-450 klusjes per jaar. Drie vrijwilligers . 

Product 
14 

Lokaal Loket Lisse 
 

 

Doel Integrale toegang bieden aan bewoners tot zorg, welzijn, wonen en inkomen. LISSE 
Doelgroep Alle bewoners van Lisse met een hulpvraag. 
Aanpak Twee ochtenden per week bemenst WelzijnsKompas het Lokaal Loket samen 

met een ISD-medewerker. 
Resultaten Wekelijks advies gegeven aan bewoners met een hulpvraag. 

Product 
15 

Lotgenotengroepen 
 

 

Doel Bevorderen lotgenotencontact door lotgenotengroepen op te zetten samen 
met netwerkpartners. 

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Mantelzorgers van Lisse en Hillegom. 
Aanpak Valt onder groepsgerichte activiteiten en training. 

Mantelzorgers die iets met elkaar gemeen hebben, worden uitgenodigd voor 
deelname aan een lotgenotengroep. In het begin ondersteuning door 
WelzijnsKompas en bv MEE, of Kwadraad. 

Resultaten Twee lotgenotengroepen per jaar opgezet en ondersteund.  

http://www.hillegomvoorelkaar.nl/
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Product 
16 

Maaltijdservice 
 

 

Doel Warme maaltijden verstrekken aan kwetsbare doelgroep. LISSE 
Doelgroep Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen van Lisse.  
Aanpak Valt onder servicediensten. 

Samenwerking met Home Culinair. Vrijwilligers bezorgen warme maaltijden 
bij ouderen thuis.   

Resultaten - 2000 maaltijden verstrekt  

Product 
17 

Mantelzorgadvies 
 

 

Doel De eigen kracht en het netwerk van de mantelzorger is versterkt waardoor 
zij de zorg voor naasten kunnen volhouden. 

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Mantelzorgers in Hillegom en Lisse.  
Aanpak Twee mantelzorgadviseurs voeren individuele gesprekken op kantoor of 

thuis. Zij bieden luisterend oor, advies, verwijzen door naar hulpverleners 
indien nodig. Bespreken en  organiseren benodigde voorzieningen en 
vervangende/ondersteunende hulp.  

Resultaten Mantelzorgers voelen zich gehoord, gesteund en serieus genomen.  

Product 
18 

Mantelzorgcafé 
 

 

Doel Bevorderen waardering, ontmoeting en uitwisselen ervaringen tussen 
mantelzorgers.  

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Mantelzorgers van Lisse en Hillegom. 
Aanpak Valt onder groepsgerichte activiteiten en training. 

Mantelzorgcafé’s per jaar afwisselend in Hillegom en Lisse. In 2017 is een 
Lentelunch georganiseerd.  

Resultaten Twee mantelzorgcafé’s per jaar of andere bijeenkomsten.  

10-15 deelnemers per keer. 

Product 
19 

Mantelzorgcompliment 
 

 

Doel Waardering mantelzorgers voor de extra zorg die zij aan naasten geven. HILLEGOM 
LISSE Doelgroep Mantelzorgers van Lisse en Hillegom. 

Aanpak Zorgvragers kunnen voor hun mantelzorger een compliment aanvragen, twv 
100 euro aan VVV-bonnen. Mantelzorgers en zorgvragers worden door 
WelzijnsKompas en gemeente geattendeerd op het compliment. Deze 
worden uitgereikt tijdens feestelijke bijeenkomsten in Hillegom en Lisse. 

Resultaten Tussen 350 en 200 complimenten uitgereikt. Nieuwe mantelzorgers bereikt 

en geïnformeerd 
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Product 
20 

Netwerkcoaching 
 

 

Doel Het netwerk verstevigen of opbouwen door het inzetten van een 
netwerkcoach.   

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Inwoners van Lisse en Hillegom die door omstandigheden in een sociaal 
isolement zijn geraakt. 

Aanpak Deze aanpak maakt deel uit van de bredere aanpak netwerk-versterking.  
Vrijwilligers worden opgeleid tot netwerkcoach volgens de methodiek: 
Natuurlijk, een netwerkcoach! WelzijnsKompas matcht deelnemer en coach 
met elkaar. Gedurende een periode van minimaal drie maanden en maximaal 
één jaar spreken deelnemer en coach met elkaar af. 

Resultaten Zeven coaches zijn opgeleid en ingezet; 15 deelnemers zijn gematcht aan 

een coach.  

Product 
21 

Open eettafel 
 

 

Doel Versterken van onderlinge verbanden en informele netwerken. HILLEGOM 
 Doelgroep Bewoners van Hillegom met een smalle beurs en/of klein netwerk. 

Aanpak Activiteit valt onder Samenwerking/verbinding tussen groepen. 
WelzijnsKompas organiseert samen met Raamwerk en de Bollenstroom 1 
keer per maand een open eettafel voor cliënten Raamwerk en Zorgbalans en 
buurtbewoners. De gasten ontmoeten elkaar in een ontspannen sfeer en 
genieten van een maaltijd die door vrijwilligers is bereid. Gasten betalen 5 
euro per maaltijd. 

Resultaten Maandelijkse open eettafel met ca 45 gasten. Vijf vrijwillige koks.  

Product 
22 

Personenalarmering 
 

 

Doel Achterwacht organiseren ingeval van calamiteiten. HILLEGOM 
LISSE Doelgroep Voor alleenstaande ouderen, zelfstandig wonende mensen met een 

lichamelijke beperking, na ziekte of operatie of als iemand in een noodsituatie 
moet kunnen rekenen op snelle hulp. 

Aanpak Op indicatie van de huisarts kunnen inwoners van Hillegom en Lisse 
Personenalarmering aanvragen. Een vrijwilliger komt het alarm installeren 
en ook weer afsluiten nadat het niet meer wordt gebruikt. 
NB: momenteel gaat de gehele procedure via M-Alert. 

Resultaten 80 aan- en afsluitingen; zeven vrijwilligers. 

Product 
23 

Ontmoetingscentrum ‘t Pluspunt 
 

 

Doel Sociale activering van kwetsbare bewoners van Hillegom en het stimuleren 
van buurtinitiatieven. 

HILLEGOM 
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Doelgroep Bewoners van Hillegom die zich willen inzetten voor een ander, voor een 
buurtinitiatief of bewoners met een klein netwerk die deel willen nemen aan 
activiteiten en initiatieven. 

Aanpak ’t Pluspunt is een groot pand in het centrum van Hillegom. het beheer en het 

gastheerschap wordt geheel ingevuld door vrijwilligers. ’t Pluspunt is 

geopend van maandag t/m vrijdag en 1 keer per maand op zondag. 

Belangrijke activiteiten in ’t Pluspunt zijn o.a. het Dagprogramma senioren, 

het repair café, en de computerworkshops. 

Resultaten Hele jaar open op de zomermaanden na. Circa 12.000 bezoekers en 20 

vrijwilligers.  

Product 
24 

Repair-café 
 

 

Doel Bijdragen aan duurzaamheid, hergebruik en ontmoeting. HILLEGOM 
 Doelgroep Bewoners van Hillegom. 

Aanpak Valt onder ’t Pluspunt. Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 13.00 – 
15.00 uur in ’t Pluspunt aan het Henri-Dunantplein 28 in Hillegom vindt het 
Repair-café plaats. Vrijwilligers repareren kapotte apparaten, speelgoed, 
kleding.  Tijdens het wachten kunnen bezoekers ene kop koffie drinken of 
mee helpen.  

Resultaten Maandelijks café, behalve tijdens de zomermaanden. circa 10-15 bezoekers 

per keer. Drie vrijwilligers 

Product 
25 

Respijtdag 
 

 

Doel Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd, ondersteund en versterkt tijdens 
bijeenkomsten, activiteiten en trainingen.  

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Mantelzorgers van Lisse en Hillegom. 

Aanpak Valt onder groepsgerichte activiteiten en training. 
Eén feestelijk uitje per jaar voor het hele mantelzorggezin.  

Resultaten Eén dag per jaar. Circa 100 deelnemers. Eén vrijwilliger.  

Product 
26 

Respijtmaatjes 
 

 

Doel Door het inzetten van informele zorg neemt het welbevinden van een 
kwetsbare doelgroep, zoals mantelzorgers, toe. 

HILLEGOM 
 

Doelgroep Mantelzorgers van Lisse en Hillegom. 
Aanpak Valt onder Contactvrijwilligers. Een adempauze inlassen door het inzetten 

van een vrijwillig respijtmaatje. WelzijnsKompas matcht de vrager met het 
maatje. NB het gaat hier om een aantal vrijwilligers met een achtergrond in de zorg. Zij zijn niet 
speciaal opgeleid tot respijtvrijwilliger. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan door Welzijn Teylingen in 
samenwerking met WelzijnsKompas.  

Resultaten Acht respijtmaatjes, 10 deelnemers.  
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Product 
27 

Telefooncirkel 
 

 

Doel Het leveren van diensten aan kwetsbare inwoners met als doel het 
bevorderen van zelf- en samenredzaamheid. 

LISSE 

Doelgroep Zelfstandig wonende alleenstaande ouderen; al dan niet met beginnende 
dementie. 

Aanpak Valt onder Servicediensten.Vrijwilligers bellen elke dag een deelnemer van 
de telefooncirkel. Ingeval van een mogelijke calamiteit, kan er snel actie 
worden ondernomen. 

Resultaten Vijf deelnemers, vijf vrijwilligers.  

Product 
28 

Thuisadministratie 
 

 

Doel Het leveren van diensten aan kwetsbare inwoners met als doel het 
bevorderen van samen- en zelfredzaamheid. 

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Mantelzorgers van Lisse en Hillegom. 
Aanpak Valt onder Servicediensten.Vrijwilligers ondersteunen leden van de 

Thuisadministratie bij het op orde brengen van de administratie. 
Resultaten 30 klanten,  vijf vrijwilligers.  

Product 
29 

Trainingen mantelzorg 
 

 

Doel Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd, ondersteund en versterkt tijdens 
bijeenkomsten,  activiteiten en trainingen.  

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Mantelzorgers van Lisse en Hillegom. 
Aanpak Valt onder groepsgerichte activiteiten en training. 

Versterking van weerbaarheid en veerkracht via cursusaanbod waaronder de 
cursus ‘Grenzen leren stellen’. 

Resultaten Twee trainingen per jaar.  

Product 
30 

 

Vervoersvrijwilligers 
 

 

Doel Door het inzetten van informele zorg neemt het welbevinden van een 
kwetsbare doelgroep toe. 

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Kwetsbare ouderen, ouderen of mensen met een beperking met een klein 
netwerk.  

Aanpak Valt onder Contactdiensten. 
Vrijwilligers zetten zich in om ouderen of mensen met een beperking te 
begeleiden naar hun afspraak bij de dokter, in het ziekenhuis, etc. 

Resultaten Per jaar 85 klanten en 65 vrijwilligers. 
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Product 
31 

Welzijnsadvies 
 

 

Doel Bevorderen van zelfredzaamheid en behoud van zelfstandigheid.  HILLEGOM 
LISSE Doelgroep Kwetsbare bewoners van Lisse en Hillegom (23+, klein of ontoereikend 

netwerk, smalle beurs, kan tijdelijk niet of minder deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. ) 

Aanpak Ondersteuning van klanten met een ontoereikend netwerk Verwijzing via 
huisartsen, netwerkpartners, welzijn op recept, etc. Kortdurende 
ondersteuning (maximaal 5 gesprekken per traject) en ‘vinger aan de pols’ 
trajecten.  

Resultaten 675 klanten; 1300 gesprekken; 400 huisbezoeken. 

Product 
32 

Vrijwilligerswaardering 
 

 

Doel Door het ondersteunen en waarderen van de vrijwilligers blijft vrijwillige inzet 
ten behoeve van kwetsbare mensen optimaal. 

HILLEGOM 
LISSE 

Doelgroep Vrijwilligers van WelzijnsKompas 
Aanpak Eén feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers van Lisse één voor de 

vrijwilligers van Hillegom. Aandacht en waardering door het jaar heen in de 
vorm van een verjaardagskaart, in het zonnetje zetten van jubilarissen, 
workshops, etc.  

Resultaten 260 vrijwilligers worden gewaardeerd en ondersteund . 

Product 
33 

Zorgnetwerk en Sociaal team Hillegom 
 

 

Doel Het eigen netwerk van inwoners, jong en oud, en de basisinfrastructuur van 
voorzieningen, de 0e lijn, versterken door onder andere de inzet van een 
Sociaal Team en het Zorgnetwerk.  

HILLEGOM 
 

Doelgroep Bewoners van Hillegom met een zorg- en welzijnsvraag. 

Aanpak WelzijnsKompas neemt tweewekelijks deel aan het Sociaal team en 
vierwekelijks aan het Zorgnetwerk. De adviseur Legt de verbinding met 
informele inzet en signaleert collectieve vragen. De adviseur ondersteunt bij 
het maken van het Plan van Aanpak en let daarbij goed op de welzijnsvraag.  

Resultaten Tweewekelijks overleg; een welzijnsbijdrage leveren aan 40 inwoners die 
vanuit de geboden integrale hulp en ondersteuning de regie over hun leven 
(weer) op kunnen pakken met hun netwerk. 

 


