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#indebuurt #gezondleven #persoonlijkeontwikkeling #vrijwilligerswerk #mantelzorg #meedoenenontmoeten #plein28

We zetten ons met hart en ziel in voor de 
inwoners van Hillegom en Lisse. Ook in 2021, 
wederom een bijzonder jaar. Ondanks alle 
uitdagingen is er weer veel gedaan.

Een paar hoogtepunten in 2021: 

»  356 inwoners vinden ons voor een 
welzijnsadvies. Heel erg preventief. 

»  106 mantelzorgers gebruiken de 
Adempauzeregeling om ‘op adem’ te komen.

»  40 mensen schuiven aan onze tafel aan met 
vragen over vrijwilligerswerk.

»  59 inwoners worden heel blij van de 
Summerschool, wij trouwens ook. 

»  er zijn in 16 straten buurtverbinders actief. 
Dat noemen we BuurtKracht!

»  er zijn 18 bijeenkomsten waar senioren leren 
over pc, laptop of tablet. #Digiwijs

En natuurlijk is er nog veel meer moois gedaan. 
Ik wil iedereen bedanken voor inspirerende 
momenten en vruchtbare samenwerkingen.

Nyncke Morad, directeur Welzijnskompas 
Hillegom-Lisse

3
stagiaires

19
medewerkers

169
vrijwilligers

5
bestuursleden
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23
inwoners zijn begeleid 
en gecoacht tijdens een 
persoonlijke route.

169
inwoners hebben zich 
als vrijwilliger ingezet bij 
Welzijnskompas.

270
inwoners zijn verblijd 
met een bezoekje 
tijdens de Tour d’Amour.

20
unieke deelnemers 
zwommen 12 keer samen 
met hun Zwemmaatje.

59
keer is een patiënt door een 
huisarts naar Welzijnskompas 
verwezen.

48
mantelzorgers zijn geholpen 
met coaching en advies.

28
inwoners hebben een 
contactmaatje gevonden. 

48
inwoners hebben 
gebruikgemaakt van de 
vrijwillige vervoersdienst.

30
mantelzorgers 
werden heel blij van 
de workshop Zelfzorg.

106
mantelzorgers hebben 
gebruikgemaakt van de 
Adempauzeregeling.

12
inwoners zijn veerkrachtiger 
geworden door de training 
Positief Leven.

14
inwoners hebben de cursus 
Samen Gezond gevolgd.

36
mensen wandelden wekelijks 
mee in onze wandelgroepen, 
voor de gezelligheid en om fit 
te blijven.

16
straten hebben een 
Buurtverbinder. Dat 
noemen we BuurtKracht.

13
inwoners hebben 
deelgenomen aan de 
Digitafel en mooie 
gesprekken gevoerd.

40
inwoners zijn aan de 
Tafel van Welzijnskompas 
aangeschoven met vragen 
over vrijwilligerswerk.

59
inwoners hebben 
meegedaan aan activiteiten 
van de Summerschool.

Een online community 
is in de maak waarbij 

ervaringsdeskundigen een 
belangrijke rol hebben.

Het Repair Café in het 
Ambachtenplein van 

Plein28 is dé plek waar 
maandelijks allerlei spullen 

worden gerepareerd.

Ik doe mee

Vrijwilligers
zetten zich in

Mooie 
ontmoetingen

in de buurt

Gezond leven

Coaching & advies

Mantelzorg
doen we samen

Zelfstandig blijven 
en meedoen

“Het voelt 
goed om iets 
te doen voor 
een ander.”



18
keer organiseerde SeniorWeb 
een bijeenkomst Omgaan 
met je laptop, tablet en pc.

22
senioren in Lisse 
ontvingen wekelijks uit 
handen van een vrijwilliger 
een warme maaltijd.

13
inwoners hebben 
wekelijks hulp gekregen 
bij hun administratie.

702
complimenten zijn 
uitgereikt als waardering, 
waaronder 51 Pluimen 
aan jonge mantelzorgers.

12
mantelzorgers hebben 
lief en leed gedeeld in 
een ontmoetingsgroep.

14
jonge mantelzorgers hebben
enthousiast meegedaan met 
leuke activiteiten bij Get
Together.

1400
mantelzorgers 
hebben waarderende 
post ontvangen.

589
75-jarigen zijn geïnformeerd 
over wat Welzijnskompas 
voor hen kan betekenen.

35
vragen zijn via Voor ieder 1 
bij Welzijnskompas terecht-
gekomen en opgepakt.

20
inwoners hebben mooie 
rouwgesprekken gevoerd en 
er is een workshop Omgaan 
met Rouw gegeven.

356
inwoners hebben 
welzijnsadvies 
gekregen waarmee ze 
weer verder konden.

283
kinderen deden mee aan 
Sjors Sportief & Creatief 
in Lisse.

90
inwoners van Lisse 
ontvingen wekelijks een 
e-mail met beweegtips.

8
deelnemers hebben 
meegedaan aan Gezond 
Koken, live én online.

400
kinderen hebben meegedaan 
aan vakantiesport activiteiten 
in Lisse.

51
kwamen naar De Groeituin 
om te werken aan hun 
herstel en om de tuinen 
nog mooier te maken. 

30
inwoners ontvingen 
een Buurbloemetje, 
rondgebracht met de 
Welzijnskompas Tuktuk.

110
mensen bezochten 
wekelijks Plein28 voor o.a. 
het Natuuratelier, De Sterke 
Vrouwengroep, Samen 
Creatief en SeniorWeb.

11
initiatieven zijn 
ondersteund, zoals het 
Beste Idee van Lisse.

11
jongeren zijn gematcht met 
een Doe-plek tijdens Project 
Talent bij o.a. Langeveldshof 
en Op Lis.

39
vrijwilligersvacatures zijn 
ingevuld via de vacaturebank 
op www.welzijnskompas.nl.

18
vrijwilligers werkten als 
gastvrouw, activiteiten-
begeleider of klusjesman/-
vrouw bij Plein28.

20
vrijwilligersorganisaties 
zijn gewaardeerd met o.a. 
een speciaal voor hen 
geschreven gedicht.

8
Themacafés zijn er 
georganiseerd, over 
diverse onderwerpen.

24
organisaties werken 
samen om meer mensen 
te bereiken die mee willen 
doen in de Bollenstreek.

Ook in Teylingen en 
Noordwijk zijn Ik doe mee 

weken georganiseerd.

“Ik voel me altijd 
welkom en ik leer 

ook weer iets 
nieuws.”



Samen op pad
Een persoonlijke route binnen 
Welzijnskompas: mantelzorg

Workshop Zelfzorg

Adempauze

Get Together

Pluim

#indebuurt #gezondleven #persoonlijkeontwikkeling #vrijwilligerswerk #mantelzorg #meedoenenontmoeten #plein28

Aan al onze partners en fondsen: bedankt!

Alysha is 45 en combineert een gezin, 
werk en mantelzorg voor haar dochter én 
moeder die alleen woont en dementerend 
is. Mantelzorgen doet ze met liefde maar 
valt haar ook zwaar. Ze zoekt steun.

De mantelzorgadviseur wijst Alysha op 
een activiteit voor jonge mantelzorgers 
zoals Boris, Get Together. Het jongeren-
werk nodigt hem uit. Boris gaat een keer 
kijken en vindt het eigenlijk wel leuk. Een 
beetje chillen, paintballen of gamen met 
elkaar.

Alysha’s zoon Boris is 14 jaar. Zijn grote 
zus is chronisch ziek en heeft van jongs 
af aan veel aandacht nodig. En nu 
mantelzorgt zijn moeder ook nog voor 
zijn oma. Op vakantie gaan of leuke 
dingen doen als gezin, is er nauwelijks bij.

Tijdens de workshop hoort Alysha 
over de Adempauzeregeling. Via de 
Adempauze regelt zij gezelschap 
voor haar moeder. Hierdoor heeft 
Alysha meer lucht in de week en 
meer tijd voor haar gezin.

Namens de gemeente krijgt Boris 
van Welzijnskompas een dikke 
Pluim in de vorm van een bon. Dit 
is nieuw voor jonge mantelzorgers. 
Van de bon is hij met een vriend 
naar de bioscoop geweest, even 
lekker weg van huis.

Van Welzijnskompas krijgt Alysha 
een uitnodiging voor de workshop 
Zelfzorg. Dit lijkt haar wel wat. Ze 
doet mee, wisselt ervaringen uit 
met andere mantelzorgers en krijgt 
handvatten om goed voor zichzelf 
te zorgen.

Ik ben 
mantelzorger


