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• Stand van zaken integratie
Hillegom-Lisse

• Missie en visie
• Zeven pijlers
• Inhoudelijke ontwikkelingen en ambities
• Buurtaanpak: Even Buurten



Stand van zaken integratie

 Eén Prestatieplan en begroting 2017
 Registratiesystemen en ICT 

samengevoegd
 Huisstijl en website aangepast
 www.welzijnskompas.nl
 Implementatie van nieuwe cultuur en       
werken volgens 'Welzijn Nieuwe Stijl’ en
‘EROPAF’ in gang

http://www.welzijnskompas.nl/


Missie

• Missie: bewoners ondersteunen 
die door hun persoonlijke situatie tijdelijk 
niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen of 
aan het maatschappelijk verkeer deel te 
nemen. 

• Doel: dat zij door de ondersteuning op 
eigen kracht verder kunnen. 



Visie

De welzijnsorganisatie is een
algemene voorziening gericht op:

- versterken van de zelfredzaamheid
- bevorderen van zelfregie
- voorkomen van (zwaardere) zorg 
- geeft antwoord op de vraag: hoe kan ik 
ondersteund worden bij zorgtaken, of als ik 
het tijdelijk niet alleen red.



Aan de slag volgens 7 pijlers

1. Van individueel naar meer collectief
Groepskracht -> versterken sociaal kapitaal 
Altijd werken vanuit de buurtbenadering

2. Van centraal naar buurt en dorp
Werken op vindplaatsen
Zichtbaar en laagdrempelig 
Benutten van sleutelfiguren

3. Van 70% 70-plussers naar nieuwe doelgroepen
Klanten: 1 en 2-oudergezinnen smalle beurs, statushouders, 35+/ 
sociaal isolement, jonge mantelzorgers, ISD-cliënten
Vrijwilligers: buurt- en professionele vrijwilligers

4. Van ‘zelfstandig ontwikkelen’ naar altijd met  
partners samen



Aan de slag volgens 7 pijlers

5. Van langdurige ondersteuning naar projectmatig
 Tijdelijk 
 Kortdurend 
 Vinger aan de pols

6. Van zelf activiteiten organiseren naar het     

ondersteunen van initiatieven  

7. Van curatief naar preventief
 ‘Zorgen dat’ i.p.v. ‘zorgen voor’ 
 Kostenbesparing door facilitering informele inzet
 Voorkomen van zorg en/of Wmo voorziening
 Vroegtijdige interventie  uitstel van duurdere zorg

 inschakelen specialisten



Innovatie in Hillegom

1. Samen met Lisse het integraal 

buurtwerkproject  ‘Even Buurten’ implementeren.

2. Beleidsontwikkeling Mantelzorgondersteuning via 
outcome traject Movisie. 

3. De preventieve rol van Welzijn versterken door 

inzet van buurtwerk en professionele vrijwilligers.

4. Toegang: nieuwe klantroute. Van receptie naar  

Vraagverheldering naar advies.



Even Buurten
Werkmethodiek, een parelproject ZonMw

Doel: - Bevorderen van de sociale samenhang in de wijk 

- Versterken van de informele inzet
- Verbetering samenwerken met het formele zorgnetwerk

Doelgroep: minder zelfredzame inwoners, zelfredzame inwoners (vrijwilligers) en 

participatie ISD cliënten 

Aandachtgebieden:
- Preventie en vroeg-signalering
- Verkennen en inventariseren
- Helpen voorkomen van problemen 
- Verbinding maken in de buurt en/of doorverwijzen naar Welzijn en/of zorg

Uitgangspunten Methode Even Buurten:
 Vindplaats- en buurtgericht 
 Een professionele coördinator Even Buurten (de buurtspil- de nauw samenwerkt met

- Vrijwillige sleutelfiguren
- De sociaal werker die noodzakelijke buurtinitiatieven aanjaagt en oppakt 
- Vrijwilligers uit de buurt en via ISD (verbinding participatieaanpak)



Even Buurten

Werkwijze 
 Herkenbare buurtwerker (kleding/fiets ed)

 Opereert daar waar mensen elkaar ontmoeten
(de snackbar, de sportvereniging, het winkelcentrum, het speelplein)

 Uitnodigend, vragend, ondernemend, effectief en actief
 Versterkt formele en informele netwerken in de buurt
 Kijkt naar preventieve oplossingen voor de minder zelfredzame bewoner

 Er worden enkele Buurtontmoetingsplekken en Servicepunten
ingericht.   Voorbeeld: koffietafel en vrijwilligershulp in buurtsuper

 Samenwerking door contact te leggen met sleutelfiguren en bestaande 

initiatieven. (buurtkamers, eettafels, hoeksteen, open hof, bollenstroom)

 Er worden projectmatig sociale buurtactiviteiten ontwikkeld. De 

uitvoering wordt gedaan door buurtvrijwilligers en ISD vrijwilligers



WelzijnsKompas Hillegom-Lisse

Vragen?


