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SAMEN KOM JE VERDER
In een inclusieve samenleving draait het om meedoen. Maar dat is niet voor iedereen altijd vanzelfsprekend.
Soms is daar ondersteuning bij nodig, voor korte of langere tijd. WelzijnsKompas bevraagt, verbindt en ondersteunt 
vervolgens in de ontwikkeling daar waar het nodig is. Zodat men zich uiteindelijk –al dan niet met hulp– weer
zelf kan redden. 

Onze medewerkers faciliteren vanuit hun expertise ondersteuning & activiteiten voor inwoners die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken. Daarin krijgen mensen de kans om hun talenten te ontdekken, zich te ontwikkelen
en/of zich in te zetten voor anderen. Dit doen we niet alleen, maar altijd samen met initiatiefrijke inwoners van
Hillegom en Lisse en natuurlijk diverse organisaties om ons heen. Omdat we geloven dat je samen verder komt. 

Terwijl we dit schrijven zijn nieuwe samenwerkingen gestart en mooie ontwikkelpaden in ontwikkeling.
Daarover hoort u later meer, nu blikken we eerst nog een keer terug op een aantal highlights van het afgelopen jaar.
En wie kunnen daarover nu beter vertellen dan onze eigen partners: de mensen voor en met wie we ons inzetten.
We wensen u veel leesplezier en voor meer live interviews verwijzen we u graag door naar de site!

Met vriendelijke groet, namens bestuur & directie,

G E S M A R P R U IJS
D I R E C T E U R



Toen Martha van Dijk het oproepje van
WelzijnsKompas in de krant las, wist ze 
meteen dat dit het vrijwilligerswerk was 
dat ze zocht. "Als welzijnscoach loop je
een klein stukje met iemand op, zodat hij
of zij het aandurft om zelf weer in actie
te komen. Dat is prachtig werk." 

Vaak gaat het om mensen die bij de huisarts komen met 
klachten die niet met medicijnen zijn op te lossen.
"Iemand kan zich bijvoorbeeld lusteloos voelen, omdat 
hij het idee heeft dat hij niet zinvol bezig is. Of eenzaam 
zijn en de eerste stap naar buiten niet durven zetten." 
In dit soort situaties kan een welzijnsrecept uitkomst 
bieden. "Voor zo'n gratis welzijnsrecept kun je gewoon 
terecht bij je eigen huisarts of praktijkondersteuner in 
Hillegom en Lisse. Die verwijst door naar de welzijns-
adviseur van WelzijnsKompas. Ik vind het geweldig dat 
die link tussen huisarts en welzijn er nu is en dat ik
daaraan mag meewerken." Martha en haar collega wel-
zijnscoaches komen in beeld na de eerste intake.
Ze krijgen informatie over iemands persoonlijke situatie 
en waar het coachingstraject op gericht moet zijn,
zonder dat ze inzage hebben in medische dossiers. 
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WELZIJNSCOACHES 
HELPEN INWONERS 
OM ZÉLF TE
ONDERNEMEN



Gratis begeleiding 
Samen met haar vrijwillige collega's heeft Martha een 
interne training bij WelzijnsKompas gevolgd. Daarbij 
leerden zij bijvoorbeeld de sociale kaart van Hillegom 
en Lisse kennen, maar ze deden ook rollenspelen om 
communicatief sterker te worden en eigen grenzen te 
bewaken. Inmiddels heeft Martha de eerste mensen
weer kostenloos op weg geholpen. “Soms gaat dat in 
kleine stapjes”, vertelt de gepensioneerde psycholoog, 
die onlangs afscheid nam van de leerlingen die ze
begeleidde op het ROC. "Zo werd ik gekoppeld aan
iemand die graag zelf met de scootmobiel naar het
cultureel centrum wilde gaan, maar daar fysiek nog niet 
toe in staat was. Dan zoek je samen naar tussenstappen. 
Het gaat erom dat mensen uiteindelijk zélf gaan onder-
nemen; niet dat je ze aan de hand blijft houden.
Soms lukt dat en soms is er een kleine terugval.
"Dan stel je het doel bij. Dat is ook niet erg. Mensen
komen in beweging, daar gaat het om. En altijd positief 
erin gaan. 'Wat kan wél' is het uitgangspunt. Laatst zei
ik bijvoorbeeld tegen een mevrouw dat ik zeker wist dat 
ze nog veel voor anderen zou kunnen betekenen. Zo had 
ze het zelf nog niet gezien. Ik zag haar helemaal opbloei-
en." Martha houdt van de uitdaging om iets te bereiken 
met mensen die het zelf niet meer verwachten." Je speelt 
met mogelijkheden en het is natuurlijk prachtig als het 
lukt. Maar als het niet lukt, probeer ik niet teleurgesteld 
te zijn. Uiteindelijk is de klant zelf verantwoordelijk."  
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ZELFSTANDIG WONEN

MARTI WASSENAAR,
WELZIJNSADVISEUR:

“Naast het steuntje in de rug
door de welzijnscoach is er nu 
ook de preventieve cursus
Positief Leven. Met het accent
op veerkracht en betekenisvol 
leven. In de cursus ontwikkel je 
begrip voor je eigenheid en imper-
fecties. Met optimisme en aan-
dacht voor je sterke kanten. Zo 
krijg je meer plezier in het leven 
en dat komt je gezondheid ten 
goede. Dat is Welzijn op Recept.”
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JAMBO!
Bettina van Klaveren is in 2018 een nieuw 
initiatief begonnen: Jambo. Bettina is een
jongere oudere zoals ze het zelf noemt en 
gebonden aan een rolstoel. Jambo betekent 
welkom in het Swahili en dat is precies wat 
Jambo is. Een activiteit waar jong en oud,
met en zonder beperking welkom is.

Bettina: “Jambo brengt mij voldoening en gezelligheid. 
Als je niet (meer) werkt, krijg je het gevoel dat je niet 
meer meedoet in de maatschappij. Nu heb ik het gevoel 
dat ik meetel en iets kan betekenen voor een ander. Dat 
ik juist een bijdrage kan leveren.”

Bettina kwam in aanraking met WelzijnsKompas tijdens 
een gesprek over vrijwilligerswerk met de buurtwerker. 
"Toen ik na ging denken over wat ik wilde, heb ik een 
plan gemaakt. Daarna zijn we met een groepje begon-
nen. Eerst twee maanden als pilot om proef te draaien 
en daarna voor het echie.” Jambo is één van de nieuwe 
activiteiten in Plein28, dat in 2018 volledig is verbouwd. 
Plein28 is een centrum waar mensen ‘samen leren doen’. 
Zoals bij Jambo.

DroomDroom
“Er is veel voor ouderen en mensen met een verstan-“Er is veel voor ouderen en mensen met een verstan-“Er is veel voor ouderen en mensen met een verstan-
delijke beperking. Maar er wordt weinig tot niets geor-delijke beperking. Maar er wordt weinig tot niets geor-delijke beperking. Maar er wordt weinig tot niets geor-
ganiseerd voor jongere ouderen zoals ik. Ik was ervan ganiseerd voor jongere ouderen zoals ik. Ik was ervan ganiseerd voor jongere ouderen zoals ik. Ik was ervan 
overtuigd dat er meer mensen waren die hier behoefte overtuigd dat er meer mensen waren die hier behoefte overtuigd dat er meer mensen waren die hier behoefte 
aan hadden”, vertelt Bettina. “Maar dat het zo aan zou aan hadden”, vertelt Bettina. “Maar dat het zo aan zou aan hadden”, vertelt Bettina. “Maar dat het zo aan zou 
slaan? Het lijkt wel een droom, dat had ik niet verwacht.” slaan? Het lijkt wel een droom, dat had ik niet verwacht.” slaan? Het lijkt wel een droom, dat had ik niet verwacht.” 
Inmiddels zit elke maandagochtend de tafel in Plein28 Inmiddels zit elke maandagochtend de tafel in Plein28 Inmiddels zit elke maandagochtend de tafel in Plein28 
vol met Jambo-deelnemers. Er is een programma waarbij vol met Jambo-deelnemers. Er is een programma waarbij vol met Jambo-deelnemers. Er is een programma waarbij 
de talenten en creativiteit van de deelnemers volop de talenten en creativiteit van de deelnemers volop de talenten en creativiteit van de deelnemers volop 
worden benut.worden benut.

Deelnemers melden zich via via aan of na een berichtje Deelnemers melden zich via via aan of na een berichtje 
in de krant. Als hun interesse is gewekt, komen ze een in de krant. Als hun interesse is gewekt, komen ze een 
keertje kijken. “Meestal blijven ze daarna wel komen! keertje kijken. “Meestal blijven ze daarna wel komen! 
Ook komen er mensen op een thema af dat hun interes-Ook komen er mensen op een thema af dat hun interes-
se heeft, ook dat is prima”, vindt Bettina. “Inmiddels is 
het een hechte groep. De deelnemers kijken echt naar 
elkaar om. Lief en leed worden gedeeld, ook bij ziekte 
of een doktersbezoek. We hebben allemaal een gevoel 
van ‘ik hoor erbij’. Heel waardevol vind ik dat we respect 
hebben voor elkaar, verschillen mogen er zijn en alles 
mag. Niets moet.

Wat de succesfactor van Jambo is? Er is persoonlijke 
aandacht, we vinden het leuk dat je er bent. En er is 
altijd ruimte voor inbreng vanuit de groep, wij doen dit 
samen. Ik hoop dat Jambo zo blijft lopen als het nu gaat. 
Het hoeft voor mij niet drukker of groter te worden, dat 
is niet zo belangrijk. Dat de band behouden blijft en de 
groep naar elkaar blijft omzien, daar gaat het mij om.”

MARIJE POTS,
COÖRDINATOR PLEIN28 & PIËZO:

“Het is bijzonder dat Jambo binnen 
zo korte tijd een vaste waarde is 
geworden in Plein28. En ze weten 
telkens nieuwe bronnen van infor-
matie en creativiteit aan te boren. 
Een prachtig initiatief dat met 
een klein beetje ondersteuning 
van ons is gaan bloeien.”



WANDEL JE FIT
MET FRANZ
Franz van der Sluis is fervent wandelaar. 
Menig Lisser kent hem aangezien Franz 
elke dag de wandelschoenen aantrekt en 
door het mooie Lisse wandelt.
Buurtwerker Dionne sprak Franz op een 
mooie dag aan en knoopte een gesprekje 
aan. Twee enthousiaste en ondernemende 
geesten vonden elkaar.

Niet veel later werden er plannen gesmeed rondom
de WelzijnsKompas-tafel. Over het opstarten van een 
wandelgroep met niet te lange routes, waar iedereen 
welkom is en met een gezellige pauze. Inmiddels is de 
Wandel Je Fit groep uitgegroeid tot een groot succes.  
Franz: “Ik ben gevraagd om als vrijwilliger bij Welzijns-
Kompas wandeltochtjes te organiseren. Dat doe ik 
dan veel met Dionne samen. Bij ons lopen alle soorten 
mensen mee: jong, oud, omà s met kleinkinderen, een 
mevrouw met een blindengeleidenstok, een meneer
met een rollator. Dat maakt het ook zo leuk.” 

Op dinsdag- en donderdagavond wordt er 7 kilometer 
gewandeld en inmiddels is er ook één wandeling in het 
weekend gestart. Gemiddeld wandelen er 20 mensen 
mee op de doordeweekse wandel avonden. In het
weekend sluiten zo'n 15 wandelaars aan. “Het is bij
ons heel laagdrempelig”, vertelt Franz. Wij vragen
geen contributie. Je kunt aansluiten wanneer je wilt
en meelopen wanneer je wilt en zolang je kan.”

In het weekend wordt er 10 kilometer per keer gelopen 
en carpoolen de deelnemers samen naar plekken als
de Waterleidingduinen, het Haarlemmermeerse bos,
Warmond en de Toolenburger Plas. Franz: “Wat ik doe
is de wandelroutes uitstippelen en ik vertel interes-
sante weetjes. Samen met de buurtwerker regel ik 
geschikte pauzelocaties. En ik deel een gezonde snack 
uit voordat de groep van start gaat.” Organisaties als 
manege Hubertus en manege Puntenburg, Aarts Sport 
Lisse, Restaurant de Engel en FC Lisse verwelkomen de 
wandelgroep tijdens de gezellige pauzes en rekenen een 
schappelijke prijs voor een bakkie. 

Aanspraak
Dionne wandelt regelmatig mee om met de deelnemers 
in gesprek te gaan. Geregeld beantwoordt zij vragen op 
het gebied van welzijn, en verwijst zij deelnemers door 
naar collegà s of andere organisaties. En wat brengt het 
Franz zelf? “Ik heb die prachtige leeftijd bereikt dat je 
niets meer hoeft, maar thuis blijven zitten kan ik ook 
niet. En als ik met deze groep onderweg ben, heb ik 
zelf ook aanspraak. Het brengt mij heel veel. Vooral als 
ik zie hoe de mensen ervan genieten. Ze beginnen met 
3 kilometer per uur en inmiddels probeer ik hen bij te 
houden met 5 kilometer per uur. Dat geeft mij heel veel 
voldoening.”
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DIONNE SCHEEPMAKER:
“Tijdens de extra wandel-
activiteiten zoals de snerttocht
of lichtjestocht trekt de Wandel 
Je Fit groep gemiddeld 35
deelnemers. Er is aandacht voor
vitaliteit, er ontstaan mooie
ontmoetingen en zelfs vriend-
schappen. Welzijn en bewegen 
gaan hier echt hand in hand!”
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Op advies van de huisarts heeft mevrouw 
Mink-Cornelissens na het overlijden van 
haar man contact opgenomen met Welzijns-
Kompas. Op haar manier was ze toch een 
beetje eenzaam en had weinig contact met 
anderen. Welzijn op Recept gaf haar net dat 
zetje dat ze nodig had.

Mevrouw Mink had al een tijdje fysieke klachten en ging 
hiermee naar de huisarts. “Tijdens het consult vroeg 
de huisarts hoe het verder met me ging. Na hierover 
gesproken te hebben, gaf de huisarts aan dat Welzijn op 
Recept iets nieuws was en het wellicht goed zou zijn om 
een afspraak te maken met WelzijnsKompas.”

Met een welzijnsrecept komen mensen in eerste instan-
tie terecht bij één van de welzijnsadviseurs van Wel-
zijnsKompas. Zij koppelen een deelnemer als mevrouw 
Mink aan een vrijwillige coach. “In het eerste gesprek 
met WelzijnsKompas werd gevraagd wat ik wil, wat mijn 
hobby’s zijn bijvoorbeeld. Dat vond ik best moeilijk om 
dat zomaar te vertellen. Voor mij was wel duidelijk dat 
ik in contact wilde komen met anderen.” Via Welzijn op 
Recept wordt gezocht naar de daginvulling die het beste 
bij iemand past, een sport, hobby of vrijwilligerswerk.

HET GAAT EROM
DAT JE BETER
IN JE VEL ZIT
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Mevrouw Mink werd gekoppeld aan vrijwillige coach 
Martha. Met haar klikte het goed. “Diverse keren is  
Martha langs geweest. Zij kan goed luisteren en ik kon 
fijn met haar praten. Ze vroeg of ik bekend was in de 
omgeving, en ik gaf aan dat ik dit niet was. Samen zijn 
we naar een film in Floralis geweest en ze heeft mij een 
beetje wegwijs gemaakt in Lisse. Op een gegeven
moment had ik mijn weg wel gevonden qua contacten. 
Het lijkt wel of op een gegeven moment de contacten 
naar je toekomen.”
 

Eropaf gaan
“Uiteindelijk zijn de rollen een beetje omgekeerd”, vertelt 
mw. Mink, “want ik ben bezoekvrijwilliger geworden bij 
een mevrouw van 90 jaar. Ze had beginnende dementie 
en ik ging er om de week heen. Zelf vond ik dit ook best 
gezellig en het gaf me voldoening. Je moet zelf ergens 
op af gaan, niet blijven afwachten. Maar dat moet je wel 
leren. Omdat ik nu meer contacten heb, ga ik als vanzelf 
meer doen. Met een buurvrouw naar Heemstede om 
kleding te kopen of koken voor oudere mensen. Na het 
overlijden van mijn man en een goede vriendin heb ik vijf 
moeilijke jaren gehad. Toen dit achter de rug was, vroeg 
ik mij af of dit het nu was. Alles was een beetje weg
gevallen. Tot het moment kwam waarop een omslag
nodig was. Al met al geeft Welzijn op Recept je een 
handvat om iets te gaan doen. En het heeft gewerkt.
Het gaat erom dat je beter in je vel zit.”

HILDE KOUDIJS,
SOCIAAL WERKER:

“Welzijn op Recept is samen
kijken naar de mogelijkheden. 
Luisteren, aanmoedigen, ont-
dekken en zo een brug bouwen 
naar een nieuwe daginvulling
en actief sociaal leven.
De samenwerking met de huis-
artsenpraktijk is hierbij enorme 
winst voor alle betrokkenen.”

ZELFSTANDIG WONEN
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Vier jaar geleden ging Carola Mense aan 
de slag als receptievrijwilliger bij toen nog 
Welzijn Hillegom. Fulltime werken gaat niet 
meer, vrijwilligerswerk gelukkig nog wel. 
Al gauw werd duidelijk dat Carola goed kon 
organiseren. Het klikte met de mantelzorg-
adviseur en ze werd gevraagd de Dag van 
de Mantelzorg te organiseren. Elk jaar is 
het weer een feestje.

Zo’n 80 mensen komen jaarlijks naar de Dag van de 
Mantelzorg. Deze wordt afwisselend in Hillegom of Lisse 
georganiseerd. “De Dag van de Mantelzorg is bedoeld 
voor al die mensen die het hele jaar voor iemand zorgen”, 
legt Carola uit. “Dat kan een kind zijn, een partner, een 
buurman of buurvrouw. Op deze dag worden de mantel-
zorgers de hele dag in het zonnetje gezet. We bedenken 
elk jaar iets leuks, een theatervoorstelling, workshops 
en altijd is er een heerlijke lunch”. De dag is onderdeel 
van het gemeentelijk beleid om mantelzorgers te waar-
deren en ondersteunen.

Mantelzorgers die bekend zijn bij WelzijnsKompas 
worden persoonlijk uitgenodigd. Dat zijn er inmiddels worden persoonlijk uitgenodigd. Dat zijn er inmiddels 
al meer dan 900. Anderen worden via Facebook en een al meer dan 900. Anderen worden via Facebook en een 
bericht in de krant geïnformeerd. Niet iedereen heeft bericht in de krant geïnformeerd. Niet iedereen heeft 
behoefte aan een gezellig samenzijn en ook dat is goed.  behoefte aan een gezellig samenzijn en ook dat is goed.  
Carola: “Voor mensen die bijna nooit iets voor zichzelf Carola: “Voor mensen die bijna nooit iets voor zichzelf 
doen, betekent de dag heel veel. Dit jaar was er een doen, betekent de dag heel veel. Dit jaar was er een 
mevrouw die meedeed met een workshop. Het ging niet mevrouw die meedeed met een workshop. Het ging niet 
zoals ze wilde en daar werd ze echt gestrest van. Toen zoals ze wilde en daar werd ze echt gestrest van. Toen 
ik dat zag, bood ik mijn hulp aan. Ze raakte helemaal ik dat zag, bood ik mijn hulp aan. Ze raakte helemaal 
geëmotioneerd toen ik vertelde dat ik er voor haar was, geëmotioneerd toen ik vertelde dat ik er voor haar was, 
dat het haar dag was. Dat vond ze zo fijn! Het mooiste dat het haar dag was. Dat vond ze zo fijn! Het mooiste 
van deze dag, en dat is waarom ik ieder jaar weer mee van deze dag, en dat is waarom ik ieder jaar weer mee 
help, is dat de mensen met een lach op hun gezicht naar help, is dat de mensen met een lach op hun gezicht naar 
huis gaan.”

EEN DAG
SPECIAAL VOOR 
MANTELZORGERS
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Hand in hand
Behalve voor de Dag van de Mantelzorg kunnen man-
telzorgers bij WelzijnsKompas terecht voor advies en 
informatie, een luisterend oor en hulp bij regelingen. 
Zoals de HHT-regeling (Huishoudelijke Hulp Toelage) 
voor mantelzorgers. En ook voor jonge mantelzorgers 
wil WelzijnsKompas veel meer gaan doen. “Ik wil nog één 
mooi verhaal vertellen over de Dag van de Mantelzorg”, 
vertelt Carola. “En dat gaat over mijn dochter. Vier jaar 
geleden nam ik haar mee omdat we niet genoeg vrijwil-
ligers hadden. Ze had er helemaal geen zin in, zuchtend 
en steunend ging ze mee. Maar aan het eind van de 
dag zat ze hand in hand met een oud dametje dat haar 
levensverhaal vertelde. Sindsdien gaat ze elk jaar mee, 
samen met drie vriendinnen. Ze vinden het geweldig om 
iets voor een ander te kunnen betekenen en dat is heel 
leuk om te zien.”

MANTEL ZORG

EDITH SCHOUTEN,
MANTELZORGADVISEUR:

“Tijdens de Dag van de Mantel-
zorg zien en spreken we veel 
mantelzorgers. Dan horen we
op een andere manier wat hen
bezighoudt, welke vragen er
leven. Dat geldt ook voor de
uitreikingen van het mantelzorg-
compliment. En met die vragen 
kunnen wij weer wat doen.”
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Meedoen aan activiteiten speciaal voor 
mannen? Sinds kort kan dat elke vrijdag
in Plein28, bij de activiteit ‘MANNEN’.
Walter is de drijvende kracht achter deze 
activiteit. Na een lange periode van ziek-
te en uiteindelijk arbeidsongeschiktheid, 
kreeg hij van zijn huisarts een verwijzing 
voor Welzijn op Recept. En zo kwam hij op 
een goede dag bij WelzijnsKompas terecht.

Met een welzijnsrecept op zak meldde Walter zich aan
bij WelzijnsKompas. Het doel was om een vorm van vrij-
willigerswerk te vinden die bij hem past.
“Tijdens mijn eerste gesprek met Johanna Cloo vertelde 
ik dat het mij leuk leek om lid te worden van een man-
nenclub. Zo’n clubje mannen dat bijvoorbeeld wekelijks 
iets onderneemt met elkaar. Johanna vertelde mij dat 
zo’n mannen-groep nog niet bestond en vroeg direct of 
ik daar zelf al ideeën voor had.”

En die ideeën had Walter inderdaad. “Ik wilde iets doen 
voor mannen zoals ik, mannen tussen de veertig en 
tachtig jaar die nog redelijk gezond zijn. Maar die om
wat voor reden dan ook hun sociale netwerk geheel of 
gedeeltelijk zijn kwijtgeraakt. Denk bijvoorbeeld aan 
verlies van werk door gezondheidsproblemen of boven-
talligheid, verlies van je partner door echtscheiding of 
onverhoopt overlijden.

MENSEN BLIJ
MAKEN, DAT
MAAKT MIJ BLIJ
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IN DE BUURT

Ik heb zelf aan den lijve ondervonden hoe snel je in een 
situatie van ongewenste eenzaamheid terecht kunt 
komen. Een hartkwaal zorgde er bij mij voor dat ik mijn 
werk als taxichauffeur niet langer mocht doen. En daar-
door raakte ik veel contacten met collega’s en cliënten 
kwijt. Op den duur raak je geïsoleerd en ik werd wat
angstig om nieuwe contacten te leggen. Dat is ook lasti-
ger als je financieel het nodige hebt moeten inleveren."

Bij WelzijnsKompas merken we dagelijks dat er mensen
zijn die niet mee kunnen doen. Om eenzaamheid be-
spreekbaar te maken, zijn we daarom het Jaar vol 
Ontmoeting gestart. Dat is overigens niet alleen voor 
mensen die eenzaam zijn. Walter beaamt dat: “Als je
niet alleenstaand of eenzaam bent, maar gewoon vrije 
tijd over hebt voor leuke activiteiten, dan ben je even 
goed welkom bij de mannengroep. Dit geldt zeker ook 
voor statushouders, als extra ondersteuning bij hun 
taalontwikkeling.”

In de afgelopen periode zijn verschillende activiteiten 
georganiseerd zoals spel, koken & eten en samen film 
kijken. “Op termijn willen we nog meer gaan doen”, ver-
telt Walter enthousiast. "Activiteiten zoals wandelen
met de buurtcoach of culturele uitstapjes”. Al doende 
is er ruimte voor een praatje, kun je je verhaal kwijt. 
“Mannen ondernemen graag iets, dan komt het gesprek 
vanzelf op gang”, meent Walter. “Alle mannen uit
de buurt zijn natuurlijk van harte welkom!”

JOHANNA CLOO,

COÖRDINATOR BUURTWERK:

“De activiteit voor mannen is
één van de nieuwe initiatieven
in Plein28. Geweldig om te zien 
hoe Walter dit oppakt, ik zie hem 
opbloeien. Het mes snijdt aan 
twee kanten: Walter heeft een 
plek om zich verder te ontwikke-
len en Plein28 heeft er een mooie 
activiteit bij.”
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Sinds een paar jaar werkt WelzijnsKompas 
met receptievrijwilligers. De receptiebalie,
telefoon en internet - is een geliefde plek 
voor vrijwilligerswerk. Er is veel contact
met allerlei mensen, van huisartsen tot 
vrijwilligers en van sportverenigingen tot
mantelzorgers.

Het receptiewerk bevalt sommigen zo goed, dat ze
jaren blijven. Anderen blijven wat korter, omdat ze iets 
anders willen of doorstromen naar werk of een opleiding. 
Patricia is een vrijwilliger van het eerste uur.
”Mijn naam is Patricia van der Woude, ik woon in Hillegom 
en ben inmiddels al vier jaar receptievrijwilliger bij
WelzijnsKompas. Op een gegeven moment ben ik met 
pensioen gegaan en daar heb ik een tijd lang erg van ge-
noten. Tot ik dacht: ik wil ook wel wat anders gaan doen. 
Toen zag ik de advertentie van WelzijnsKompas en daar 
heb ik op gereageerd. Sindsdien zit ik hier tot mijn grote heb ik op gereageerd. Sindsdien zit ik hier tot mijn grote 
plezier en vind ik het heel gezellig. Je ontmoet andere plezier en vind ik het heel gezellig. Je ontmoet andere 
mensen, je hebt en hoort andere gesprekken en dat vind mensen, je hebt en hoort andere gesprekken en dat vind 
ik heel erg prettig.”ik heel erg prettig.” “De receptie is een plek waar

vrijwilligers met én zonder
ervaring terecht kunnen. Juist
die mix is heel mooi. Ervaren
mensen geven hun kennis door 
aan anderen die willen leren.
Dus kom maar op als je bij de 
receptie aan de slag wil!”

SUPER- EN
GROEIVRIJWILLIGERS 
AAN DE RECEPTIE

LIA VAN LIEROP,
MEDEWERKER
VRIJWILLIGE INZET:



De receptievrijwilligers zijn één of twee ochtenden in de 
week actief. Het begeleiden van de vrijwilligers is één 
van de taken van de medewerkers vrijwillige inzet. Het 
is belangrijk dat de vrijwilligers goed beslagen ten ijs 
komen. Daarom worden ze ingewerkt door een ervaren 
kracht, zoals Patricia of Wilma. Nieuwe vrijwilligers
krijgen de tijd om in hun eigen tempo zich het receptie-
werk eigen te maken. Eerst kijken ze mee, daarna zitten 
de ervaren vrijwilligers er een aantal keren naast, net 
zolang tot de nieuwe receptievrijwilliger zich zeker 
genoeg voelt. Leren, fouten mogen maken, en plezier 
hebben in wat je doet, dat is heel belangrijk.

Niet alleen koffie drinken
Eén van de nieuwe vrijwilligers die momenteel wordt 
ingewerkt, is Marty. “Mijn naam is Marty van Steijn en 
ik woon ook in Hillegom. Het receptiewerk doe ik als 
invaller, want er is wel eens iemand ziek of op vakantie, 
en dan is het fijn dat er iemand kan invallen. Om er goed 
in te komen, word ik begeleid door Patricia en vooral
ook door Wilma, in Lisse. Ik vind het nog wel spannend 
maar ook heel leuk om te doen.
Vorig jaar ben ik met pensioen gegaan en ik wil niet 
alleen met vriendinnen koffie drinken. Een aantal keren 
per maand ben ik nu aanwezig bij de receptie van Wel-
zijnsKompas om alles te leren. Ik vind het vooral heel 
leuk om andere mensen te ontmoeten.” 

Het receptiewerk is veelzijdig. Van gesprekstechnieken 
tot computervaardigheden, alles komt langs. Wat vooral 
belangrijk is: ruimte geven voor vragen, uitnodigend en 
gastvrij zijn. Eenvoudige informatie geven de receptie-
vrijwilligers zelf, andere vragen zetten ze door naar de 
‘vraagverheldering’. De medewerker vraagverheldering 
neemt contact op met de klant en vraagt door. Want een 
vraag naar vervoer kan ook een manier zijn om te zeggen 
dat je meer contact wil.
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VRIJWILL IGERSWERK

WILMA BOS,

RECEPTIEVRIJWILLIGER:

“Ik vond het zo leuk, dat ik van 
één naar twee ochtenden per 
week ben gegaan. Nieuwe
mensen inwerken, dat ligt mij 
goed. Je hoeft niet meteen alles 
te weten of te kunnen. De één 
heeft meer tijd nodig dan de
ander en dat is prima.”
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"Mijn man was altijd zo actief, maar nu hij
Alzheimer heest , kan hij lang niet alles meer." 
Tennissen lukt nog wel. Via WelzijnsKompas 
kreeg de man van Carla Zaat-Bolland uit
Hillegom een tennismaatje, die haar Wim 
ook ophaalt en thuisbrengt. "Wim kijkt er 
de hele week naar uit en ik kan rustig even 
een boekje lezen."

Verre reizen, een prachtige baan, honkbal, motorrijden, 
joggen, fietsen, tennis... "Dat valt bijna allemaal weg met
dementie. Naar onze zoon in Parijs gaan we nog wel, 
maar gewoon een weekendje weg is niet te doen - zeker
omdat ik zelf ook slecht loop. Wat Wim nog wel kan is 
sport op televisie kijken, met schoon- en kleinzoon naar
thuiswedstrijden van ADO en een vast rondje joggen. Dan 
neemt hij een telefoon zonder code mee, zodat hij mij
altijd kan bellen. En ik hem. Eerst wilde ik verhuizen naar 
een appartement in de buurt van mijn dochter, maar ik
heb het naar mijn zin in Hillegom. We kregen hier zonder 
bedelen een invalidenpas en ik mag elk jaar een mantel-
zorgcompliment ophalen. Maar vooral het tennismaatje 
is fijn geregeld. De gemeente zorgt goed voor ons."

VIA WELZIJNS-
KOMPAS EEN
TENNISMAATJE
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Uitje van de week
Wims tennismaatje heet Anneke. Haar inzet wordt
bekostigd via de Huishoudelijke Hulp Toelage: de HHT-
regeling. Deze regeling is er om de belasting die mantel-
zorgers ervaren, enigszins te verlichten. Een aanvraag 
daarvoor gaat via WelzijnsKompas, die op haar beurt 
samenwerkt met organisaties als Fleur de Dag, Home 
Instead en in dit geval Saar aan Huis.
Carla: "Ik had al geprobeerd zelf iets op te zetten voor 
mensen met Parkinson en Alzheimer, gemakkelijk was 
dat niet. Bij Saar aan Huis ging dat lekker vlot. Elke week 
haalt Anneke Wim op en gaan ze een uurtje tennissen en 
wat drinken. Daarna brengt ze hem weer naar huis. Het 
is absoluut het uitje van de week." Carla lacht: "Zelf ga 
ik dan bijvoorbeeld een film kijken waar Wim niets aan 
vindt. Zware documentaires hoeven voor hem niet meer." 

Carla is overduidelijk blij met de ondersteuning voor 
mantelzorg. "Je weet wel dat je een traplift kunt krijgen 
of hulp in de huishouding, maar er kan dus nog veel 
meer. Bedenk het maar en vraag het aan. Via de website 
van WelzijnsKompas is het zó geregeld, net wat je kunt 
gebruiken om even op adem te komen."
Bij huishoudelijke hulp betaalt de mantelzorger vijf euro 
per uur eigen bijdrage; bij de andere vormen van hulp is 
er geen eigen bijdrage. Mantelzorgers uit Hillegom en 
Lisse kunnen in ieder geval tot eind 2019 gebruikmaken 
van de HHT-regeling. 

17Jaarimpressie 2018 WelzijnsKompas Hillegom-Lisse

MANTEL ZORG

MARJON WAGEMANS,

MANTELZORGADVISEUR:

"Wij willen zo veel mogelijk
maatwerk bieden. Door goed
te luisteren naar wat mensen
echt nodig hebben, lukt dat ook.
Het is belangrijk dat mantel-
zorgers zich serieus genomen 
voelen. En deze regeling draagt 
daar zeker aan bij”. 
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FONDSENWERVING Aantal bewonersinitiatieven dat met hulp
van Fonds1818 is gestart of ondersteund: 12
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TRENDS &
ONTWIKKELINGEN

In 2018 hebben we de focus gelegd op 
vraaggericht werken, talentontwikkeling
en maatwerk. Een andere focus leidt tot 
nieuwe samenwerkingen en nieuwe vragen. 
We signaleren vijf belangrijke trends.  

1. Maatschappelijke zorg
De aandacht in de samenleving voor mensen die verward 
gedrag vertonen is de laatste jaren toegenomen. Het 
gaat om kwetsbare mensen die soms hulp nodig hebben 
om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelne-
men. Mensen met psychische problemen, beginnende 
dementie, NAH of een licht verstandelijke beperking. 
Een buurtgerichte aanpak en samenwerking met GGZ 
en mantelzorgers kan hen een veilige plek bieden voor 
ontmoeting en ontwikkeling. Met extra aandacht voor 
mensen - vaak mannen - die geen aansluiting vinden bij 
traditionele vormen van dagbesteding. 

2. Vrijwilligerswerk als tool2. Vrijwilligerswerk als tool
Vrijwilligerswerk helpt mensen om te groeien, meer Vrijwilligerswerk helpt mensen om te groeien, meer 
zelfvertrouwen te krijgen, nieuwe kennis en vaardig-zelfvertrouwen te krijgen, nieuwe kennis en vaardig-
heden op te doen. De Piëzo-methode biedt mogelijk-heden op te doen. De Piëzo-methode biedt mogelijk-
heden aan kwetsbare bewoners om zich in vrijwilligeheden aan kwetsbare bewoners om zich in vrijwillige
rollen te ontwikkelen. Wij zien kansen voor mensen die rollen te ontwikkelen. Wij zien kansen voor mensen die 
de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn of een de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn of een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben.grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Vrijwilligerswerk is dan een tool waarmee we mensen Vrijwilligerswerk is dan een tool waarmee we mensen 
ondersteunen in hun ontwikkeling naar een voor hen ondersteunen in hun ontwikkeling naar een voor hen 
passende rol in de maatschappij.passende rol in de maatschappij.

3. Nieuwe verwijzers
Welzijn op Recept is met name succesvol dankzij de 
samenwerking met huisartsen. Er zijn meer professio-
nals die te maken hebben met signalen als overbelasting 
of eenzaamheid. Zoals fysiotherapeuten, verenigingen 
en ondernemers. Ook zij kunnen een ingang zijn voor 
het welzijnswerk. Als we meer mensen willen bereiken, 
moeten we nieuwe samenwerkingen aangaan.
En professionals en vrijwilligers toerusten op het her-
kennen van niet-pluis signalen. En de drempel om hulp 
te vragen zo laag mogelijk maken.

4. Breder kijken
Steeds meer wordt positieve gezondheid omarmd als de 
nieuwe manier van kijken naar gezondheid. Waarbij het 
draait om wat iemand nog wél kan. Gezondheid is niet 
het ontbreken van ziekte maar de mate waarin je om 
kunt gaan met uitdagingen. Natuurlijk zijn er mensen die 
hier hulp bij nodig hebben. En die hulp kunnen we bieden 
door mensen een plek te geven en niet uit te sluiten. 
Die plek is voor iedereen anders. Belangrijk is dat je mee 
kunt doen, je veilig voelt en je talenten mag ontdekken. 
Bijvoorbeeld als vrijwilliger, in een cursus positief leven 
of door gesprekken met een coach. of door gesprekken met een coach. 

5. Langer zelfstandig thuis5. Langer zelfstandig thuis
WelzijnsKompas zet in op versterken van zelfregie enWelzijnsKompas zet in op versterken van zelfregie en
het sociale netwerk en gaat uit van kortdurende onder-het sociale netwerk en gaat uit van kortdurende onder-
steuning. Er zijn echter steeds meer ouderen die langere steuning. Er zijn echter steeds meer ouderen die langere 
tijd intensieve ondersteuning nodig hebben om thuis te tijd intensieve ondersteuning nodig hebben om thuis te 
kunnen blijven wonen en functioneren. Met elkaar zijn kunnen blijven wonen en functioneren. Met elkaar zijn 
we verantwoordelijk voor het bieden van zowel kort-we verantwoordelijk voor het bieden van zowel kort-
durende trajecten als langdurige ondersteuning. Voor durende trajecten als langdurige ondersteuning. Voor 
ontwikkelplekken én ondersteuning die is gericht op ontwikkelplekken én ondersteuning die is gericht op 
zelfstandig kunnen blijven functioneren. Zodat niemand zelfstandig kunnen blijven functioneren. Zodat niemand 
tussen wal en schip raakt. 
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