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Beste mensen, 

  
Veel inwoners dragen bij aan een mooiere samenleving. Door er voor een 
ander te zijn. Door iets nieuws te leren, een initiatief te starten, samen te 

werken. 
  

In de Jaarimpressie leest u een bloemlezing van deze mooie bijdragen. Wij 
hopen dat u er net zo door geïnspireerd raakt als wij. 
  

Sociaal werk heeft impact, dat blijkt uit alle verhalen en cijfers. We 
bereiken veel met alle vrijwilligers, deelnemers en partners. Inwoners 

voelen zich ondersteund, gezien en gehoord, zijn minder eenzaam, hebben 
een doel of vooruitzicht. En dat is waar we het voor doen. Met elkaar 

dragen we bij aan een mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en 
meedoet. 
  

Ondanks, of misschien wel dankzij, corona hebben we mooie mensen 
ontmoet, zijn er nieuwe initiatieven gestart, en hartverwarmende acties 

geweest. 
 
Ik wens u een jaar met minder corona, meer hartverwarmende acties en 

voor nu veel leesplezier met de Jaarimpressie 2020 
  

Een hartelijke groet namens alle medewerkers en bestuursleden van 
WelzijnsKompas, 
  

Nyncke Morad 
Directeur 
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Wat is je het meest bijgebleven uit 
2020?
N: De energie die los kwam vanaf 
maart, bij onze medewerkers, bewoners, 
organisaties: iedereen wilde iets doen, er 
zijn voor elkaar. Er zijn nog meer nieuwe 
samenwerkingen ontstaan. Dat vond ik 
heel bijzonder.
J: Mensen zijn sociale wezens en willen 
iets doen voor een ander maar weten vaak 
niet wat en hoe. Nu ontstonden veel mooie 
initiatieven doordat mensen gewoon in 
actie kwamen.  
H: Bijzonder dat ondanks alle maatregelen 
er in kansen en mogelijkheden werd 
gedacht: Wat kunnen we wel? Hoe en 
met wie? Veerkracht en positieve houding 
werden heel zichtbaar. 

Heeft het nieuwe inzichten gebracht?
H: Wat je aandacht geeft groeit. Keuzes 
maken en er samen voor gaan. Verbinding 
maken met elkaar kan op vele manieren. 
N: Dat we er te veel van uitgaan dat 
iedereen digitaal mee kan doen. Voor ons 
is het heel vanzelfsprekend. Maar voor een 
grote groep mensen is het dat helemaal 
niet.

J: Als veel vanzelfsprekendheden en ruis 
wegvallen, kom je ook sneller tot de kern. 
Wat is nu echt belangrijk? Sociale contacten 
dus.

Waar ben je trots op?
J: Op de organisatie en alle mensen die 
hiermee verbonden zijn, vrijwilligers, 
inwoners en medewerkers, partners. Op 
hun passie, creativiteit en gave om te 
denken in mogelijkheden waardoor ze veel 
voor elkaar hebben gekregen.  
H: Dat we steeds meer werken met de 
zes dimensies van ‘positieve gezondheid’. 
Om zo veelzijdig in gesprek te gaan over 
gezondheid in deze Coronaperiode laat 
zien waar je soms onbewust op floreert en 
waar je nog verlangens hebt.
N: Trots is misschien niet het goede woord, 
maar ik ben blij dat we als team elkaar 
zijn blijven vinden, we zijn nog hechter 
geworden dit jaar. 

Wat zou je anders hebben gedaan, met 
de wijsheid van nu?
N: Oei, lastige vraag! Misschien in de regio 
elkaar sneller opzoeken, zodat we niet 
apart van elkaar het wiel blijven uitvinden. 
Alle organisaties waren zoekende, samen 

In gesprek met het Management Team van WelzijnsKompas:
directeur Nyncke Morad en teamleiders Johanna Cloo en Hilde Koudijs.
Hoe hebben zij 2020 ervaren?

een mooi jaar?!



had dat misschien nog meer opgeleverd.
H: De tijdelijke diensten die we aanboden 
als reactie op de lockdown werden gestopt 
bij versoepeling. En bij aanscherpen van 
de regels kwamen vragen weer terug. Dus 
sluit niets af voordat het helemaal voorbij 
is. 
J: Vanuit mijn (te) optimistische aard heb 
ik steeds gedacht dat het snel voorbij zou 
zijn. Als ik had geweten dat we aan jaar 
later nog in deze situatie hadden gezeten, 
had ik meer vooruit gedacht.

Hoe heb je dit jaar persoonlijk beleefd?
J: Het wegvallen van ruis -minder verkeer, 
minder haast, minder afspraken- vond ik 
erg fijn. Ook heb ik gemerkt hoe ontzettend 

belangrijk creativiteit is, in doen en denken, 
het kunnen denken in mogelijkheden en 
bedenken van alternatieven.
N: Minder ruis, meer rust, vond ik tijdens 
de eerste lockdown ook heel fijn. Nu ben 
ik het echt wel een beetje zat, ik wil weer 
dingen doen! En ik hoop zo dat we er weer 
voor de mensen kunnen zijn zoals we dat 
graag willen. Daar krijg ik namelijk veel 
energie van. 
H: Het was een uitdaging omdat ik nieuwe 
dingen leerde zoals Zoom. Thuiswerken is 
ook prima maar ik verlang wel terug naar 
de gezelligheid van de werkomgeving en 
de spontane overlegjes. Daar ga ik weer 
enorm genieten, als alles weer kan en er 
wat te kiezen valt.
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Even op adem komen
“Mantelzorgers kunnen altijd al een 

adempauze gebruiken, maar zeker in 
coronatijd was dit extra welkom. Via 
de HHT-regeling hebben we dit in 2020 
voor maar liefst 125 mantelzorgers  uit 
Lisse en Hillegom mogelijk gemaakt: 

door de inzet van huishoudelijke hulp, 
vervangende mantelzorg of oplossingen 

op maat zoals digitale coaching. “

Edith Schouten, mantelzorgadviseur

Wat kon er nogwel tijdens de 
lockdowns?

Tour d'amour
“In maart 2020 was daar opeens corona en 
kwam de wereld tot stilstand. We krabden 
ons achter de oren, want wat konden wij, 
binnen alle restricties, betekenen voor de 
inwoners van Hillegom en Lisse?
We kwamen uit bij de kern; liefde, warmte, 
zonnestralen, gezien worden en weten 
dat er aan je wordt gedacht. We riepen 
inwoners op om hartverwarmende post in 
te leveren en om ‘verzoekjes tot bezoekjes’ 
in te dienen. Bergen lieve, mooie post 
werden ingeleverd en we ontvingen vele 
prachtige ‘verzoekjes’.
Met collega buurtwerker Dionne, en soms 
ook andere collega’s, stapten we in de 
tuktuk en gingen bepakt en bezakt met 
bloemen, stoepkrijt en post op pad. Om 
mensen een hart onder de riem steken 
in deze voor velen moeilijke tijd én om 
inwoners die zich inzetten voor een ander, 
in het zonnetje te zetten. Tijdens de Kerst 

Tour d’Amour hebben 
we met de hulp van 
lokale ondernemers, 
een pakketje Liefde 
& Warmte gemaakt 
en bezorgd. Ook 
basisscholen sloten aan 
en tientallen kinderen 
maakten hartverwarmende 
post. Tijdens de Tour d’Amour 
werden honderden hartjes getekend, 
een glimlach op het gezicht getoverd en 
dikwijls werd een traantje weggepinkt.
Nog steeds brengen mensen ons kaarten 
en knutsels om mee te nemen,  dat vinden 
wij nu weer heel hartverwarmend. Het is 
geweldig om te doen, zeker als je de blij 
verraste gezichten ziet!”

Carlijn French, buurtwerker
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Boodschappen in huis?
“In maart zijn we gestart met een 
boodschappendienst, want daar was 
behoefte aan. Naar aanleiding van berichtjes 
in de kranten en op sociale media kwamen 
al gauw de eerste verzoekjes binnen. Ook 
belden we klanten en vrijwilligers om te 
vragen of er hulp nodig was. Er meldden 
zich mensen die zelf geen boodschappen 
konden of durfden doen en dat ook niet 
aan iemand konden vragen. En het online 
bestellen bij een supermarkt is niet voor 
iedereen een optie. Al snel meldden zich 
nieuwe vrijwilligers en ook bij ‘onze eigen’ 
vrijwilligers was veel animo. Ongeveer 
25 vrijwilligers hebben zich ingezet om 
wekelijks boodschappen te doen voor 18 
mensen in Hillegom en Lisse, de jongste 
vrijwilliger was op dat moment 17 jaar en 
de oudste 73 jaar. 
Met de Jumbo in Lisse en de Plus in Hillegom 
konden we fijne afspraken maken over 
een veilig betaalsysteem. Mensen waren 
erg blij en dankbaar dat zij zo toch de 
boodschappen in huis kregen. Zo ook een 
echtpaar waarvan de mantelzorger 
niet de deur uit kon omdat de 
dagbesteding voor haar partner 
dicht was. Regelmatig tekende 
zij een bosje roosjes op het 
boodschappenbriefje, als dank 
kreeg de vrijwilliger dat mee 
naar huis.”

Marjolein Zwetsloot, 
management ondersteuner

Meer dan
 we dachten...!
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Bellen, bellen, bellen

“Omdat we niet meer konden afspreken, zijn 
we heel veel mensen gaan bellen. Klanten, 
mantelzorgers, vrijwilligers. Gewoon, om 
te vragen hoe het gaat en een luisterend 
oor te bieden. Bij het doorgeven van de 
boodschappen werd vaak ook een praatje 
gemaakt en gevraagd of er nog andere 
hulp nodig was. We boden de mogelijkheid 
om wekelijks te worden gebeld door een 
‘belmaatje’. Ook voor de belmaatjes meldden 
zich al snel vele vrijwilligers. In totaal zijn 
37 mensen regelmatig gebeld door 34 
vrijwilligers. 
Doordat mensen minder sociale contacten 
hadden en activiteiten wegvielen, werd het 
erg gewaardeerd dat ze af en toe werden 

gebeld door een vrijwilliger 
van WelzijnsKompas.
Er was bijvoorbeeld een 
vrouw die voor haar 
vader een belmaatje 
zocht. De moeilijkheid 
hierbij was dat hij 
slecht Nederlands 
spreekt waardoor 
belcontact wellicht lastig 
zou zijn. Het mooie was dat 
één van onze vrijwilligers dezelfde 
taal spreekt, hij is meneer wekelijks gaan 
bellen. Beiden blij! 

Ingrid van der Ploeg, sociaal werker

Toch samen
“Wat een vreemde periode; op 

donderdag zeiden we nog ‘tot 
volgende week’ en op vrijdag 

belde ik iedereen met de 
mededeling dat Plein28 
tot nader bericht gesloten 
bleef. Maar we hebben 
contact gehouden, ook toen 

Plein28 10 weken dicht bleef. 
Telefonisch hebben we de 

deelnemers minstens 1 x per week 
gesproken. We hebben een telefoonlijst 
gemaakt zodat de dames elkaar ook 
konden bellen. Elke week bracht ik een 
nieuwsbrief langs bij alle deelnemers. Met 
daarin nieuwtjes, informatie over corona, 
telefoonnummers voor extra hulp, mooie 

foto’s van de omgeving en puzzels. Met 
sommige dames maakte ik dan op gepaste 
afstand buiten een praatje. We hebben wol 
gebracht naar alle deelnemers zodat ze 
thuis lapjes konden breien om dekens van te 
maken. Hier is met veel enthousiasme aan 
gewerkt. Groot was de blijdschap toen we 
in juni met een kleine groep en conform alle 
corona-maatregelen weer open mochten. 
Al komt iedereen momenteel minder en 
korter, ze zijn enorm blij met wat er wel 
mogelijk is. Blij om elkaar weer te zien, 
want voor sommigen is het dagprogramma 
het enige moment van contact in de week.”

Monique Schoone, begeleider 
Dagprogramma Samen ouder
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650 Kaarten

“Wat zijn we veel aan het omdenken geweest 
afgelopen jaar. Normaal organiseren we 
‘live’ een Dag van de Mantelzorg en delen 
we mantelzorgcomplimenten uit tijdens 
gezellige ontmoetingsbijeenkomsten in 
Hillegom en Lisse. Maar dat kon natuurlijk 
allemaal niet vorig jaar. En dus zijn we 
in de creatieve omdenkstand gegaan. 
In plaats van een mantelzorgdag te 
organiseren, hebben we alle bij ons bekende 
mantelzorgers een pakketje bezorgd op 7 
november, de Dag van de Mantelzorger. En 
de waarde van het mantelzorgcompliment 
hebben we overgemaakt. Vergezeld van een 
mooie kaart met daarop een toepasselijke 
tekst om de mantelzorgers een hart onder 
de riem te steken. En dat 650 keer! 
Maar ook onze vrijwilligers, zonder wie we 
natuurlijk niet kunnen, konden we geen 
feestelijke bijeenkomst bieden. Ook zij 
hebben een mooi pakketje met de post 
ontvangen. 

We hebben veel lieve reacties gekregen 
van mensen die heel blij waren met 

hun post. Dat er toch even aan hen 
werd gedacht, dat maakte het 
voor hen bijzonder. Voor ons was 
het bijzonder om het op deze 
manier te doen, maar volgend 
jaar toch liever weer ‘live’!”

Marjon Wagemans, 
mantelzorgadviseur

Meer dan
we dachten...!
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Samen (nog) gezonder
Samen Gezond is sinds oktober 
2020 een nieuwe activiteit in 
Hillegom en een gezamenlijk 
initiatief van WelzijnsKompas, 
Sportfondsen en Hillegom in 
Beweging. In dit interview de 
ervaringen van een deelnemer 
en de stagiaire van Samen 
Gezond.

Christa reageert enthousiast op de vraag 
waarom zij mee ging doen aan Samen 
Gezond: “Ik zag het voorbij komen via de 
nieuwsbrief en dacht meteen “dat ga ik 
doen”! Koken is leuk, ik ben geïnteresseerd 
in voeding en de onderwerpen vond 
ik interessant. Ik heb me meteen 
ingeschreven. Dat was begin 2020… en 
toen kwam de vraag of ik het digitaal wilde 
doen want ja… corona he. Digitaal is voor 
mij geen probleem maar helaas voor de 
meeste anderen wel, dus is het uitgesteld 
tot het najaar.”

“Het is echt hartstikke leuk”, vervolgt 
Christa, “we verzamelden op maandag-
ochtend, een mooie start van de week en 
dan deden we eerst een kopje thee. Dan 
een uurtje sporten. En doen wat jij fijn 
vindt; Paul heeft allerlei oefeningen en je 
kunt doen wat jij prettig vindt! Paul is 
Buurtsportcoach van Hillegom in Beweging 

Marlissa, 19

sinds september 2020

stagiaire
WelzijnsKompas
opleiding Sociaal Werk

3e jaar MBO

NOVA Collega

Christa, 67

deelnemer
Samen Gezond
inwoner van Hillegom

Over de geïnterviewden:
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en hij regelde onze sportactiviteiten, dat 
deed hij echt goed! Na het uurtje sporten 
luisterden we naar een spreker en daarna 
aten we samen een gezonde maaltijd. 
Helaas konden we door corona niet samen 
koken, dat was in eerste instantie wel de 
bedoeling. Gelukkig bracht Esma ons iedere 
week een heerlijke maaltijd! Ook lichtte zij 
een en ander toe over de gebruikte 
ingrediënten. En dan kregen we het recept 
mee zodat we het thuis zelf ook een keer 
konden maken. En zo deed mijn man ook 
mee…”

Marlissa vult aan dat Esma, voedings-
deskundige, naast het organiseren van 
de maaltijden, ook uitleg gaf over het 
onderwerp ‘Diabetes en voeding’. “Het 
waren interessante onderwerpen die de 
sprekers behandelden. Het ging over 
bijvoorbeeld ontspanning en ademhaling, 
de darmen, de kracht van een gezonde 
levensstijl, zelfcompassie en verbinding, 
echt leerzaam.”

“Zeker”, beaamt Christa, “bij spreker 
Wardell Amerika vond ik echt een eye-
opener: hoeveel invloed heeft eten en je 
levenstijl op bepaalde aandoeningen, hoe 
kun je het nou voorkomen en hij legt dat 
zo goed uit!”

Christa vindt het ook opmerkelijk hoeveel 
contact er tussen de deelnemers onderling 

nog is: ”Ik heb nu nog meer mensen om 
gedag te zeggen als ik op dorp loop. Ik 
vind het leuk dat ik nu, na mijn werkzame 
leven, nog zoveel nieuwe contacten opdoe. 
Natuurlijk heb ik ook veel geleerd over 
voeding en hoewel ik al bewust was, ben 
ik nog bewuster gaan kijken naar wat we 
eten. Ik ben getrouwd met een Bourgondiër 
en laat me graag verleiden maar ik verdiep 
me ook graag in nieuwe dingen. Zo heb 
ik meegedaan aan de uitdaging om te 
ontbijten met groenten en ik moet zeggen 
dat ik me daar echt goed bij voel.”

Marlissa is trots op de flexibiliteit die er 
door corona is geweest, “ineens moest het 
anders maar alles is veilig gelukt! Ik vind 
het zo leuk dat ik mocht meewerken aan 
dit project. En ik zou willen zeggen tegen 
lezers van dit stuk: Iedereen heeft een eigen 
reden om mee te doen… als je nieuwsgierig 
bent naar hoe het lichaam werkt en je wel 
aan je gezondheid wilt werken maar je 
weet niet hoe of vindt het lastig alleen, 
doe mee! Het is gezellig, en mede dankzij 
corona weten we hoe belangrijk het is om 
fit en gezond te zijn en blijven.”

Meer informatie:
Carlijn French
c.french@welzijnskompas.nl
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Hilde, 55

teamleider

advies & ondersteuning
WelzijnsKompas

Over de geïnterviewden:

Jeroen
vrijwilliger Groeituin

inwoner van Hillegom
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“Hoe we elkaar kennen? Kennen is eerlijk 
gezegd een groot woord”, aldus Jeroen. 
“Hilde was mijn eerste aanspreekpunt bij 
WelzijnsKompas nadat ik via de huisarts 
‘Welzijn op recept’ kreeg voorgeschreven. 
Ik zocht vanuit een burn-out activiteiten 
om aan de ene kant te ontspannen en 
om aan de andere kant energie van te 
krijgen. Ik was in eerste instantie op zoek 
naar een wandelmaatje en heb die via 
WelzijnsKompas ook gevonden! Echter 
in dat eerste, overigens zeer prettige, 
telefoongesprek met Hilde kwam ook de 
Groeituin ter sprake en daar ben ik enige 
tijd later ook aangehaakt.” Hilde vult aan: 
“Toen ik Jeroen sprak, vroeg ik natuurlijk 
door op zijn hobby’s en wensen. Vandaaruit 
kon ik meedenken over wat een zinvolle en 
leuke besteding zou op weg naar herstel. 
De Groeituin is een heerlijke plek om als 
vrijwilliger actief bezig te zijn dus kwamen 
we ook op deze activiteit uit. Het is fijn te 
horen dat hij zo enthousiast is.” 

Jeroen vervolgt: “Zeker! Op dit moment 
wandel ik wekelijks met het maatje en 
daarnaast ben ik, sinds september, actief 

in de Groeituin. De meeste mensen kunnen 
zich wel iets voorstellen bij het begrip 
tuinieren maar ik heb me tot nu toe vooral 
bezig gehouden met ‘structuur’; door het 
aanleggen van (grind)paden en het (ver)
planten van groen.” Hilde vult aan dat in de 
Groeituin inwoners van Hillegom en Lisse al 
hun talenten kwijt kunnen: “De één is fysiek 
sterk en kan op deze manier zijn ‘ei’ kwijt, 
de ander is fysiek minder sterk, maar juist 
weer heel creatief. Op de tuin is één plus 
één drie, door al die verschillende mensen, 
wensen en talenten die hier samenkomen 
en elkaar inspireren en aanvullen”.

Jeroen: “Werken in de tuin en de buitenlucht 
geeft je energie, net als het wandelen 
trouwens! De Groeituin ligt direct aan 
de oude Beek en er komen regelmatig 
mensen uit de buurt voorbij. Die mensen 
lopen vaak even de tuin in, bekijken deze 
en doen gelijk een praatje. Het is leuk 
om te zien en te horen als datgene waar 
jij aan hebt meegewerkt door anderen 
wordt opgemerkt en gewaardeerd. En het 
werkt ook aanstekelijk! Niet alleen voor mij 
als deelnemer maar ook daarbuiten. Als 

In de terugkijk op het afgelopen 
jaar hoort natuurlijk ook een kijkje 
in de Groeituin! In gesprek zijn 
vrijwilliger Jeroen en Hilde Koudijs 
van WelzijnsKompas.

Op de tuin is een plus een drie
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Bel of mail Hilde voor vragen 
over Welzijn op Recept:
h.koudijs@welzijnskompas.nl

ik over de tuin vertel, merk ik vaak een 
zeer positieve reactie en willen mensen 
meedoen.”
 
Hilde haakt aan op het vrijwilligerswerk: 
“WelzijnsKompas heeft ruim 200 actieve 
vrijwilligers die zich voor allerlei diensten 
inzetten. Als vrijwilliger ontmoet je andere 
mensen, kun je je talenten inzetten en 
je verder ontwikkelen met trainingen. En 
krijg je van de organisatie attenties en een 
jaarlijks feest, hoewel dat afgelopen jaar 
door corona uiteraard een andere vorm 
heeft gekregen.” 

Op de vraag of hij nog een boodschap 
voor de lezer heeft, antwoordt Jeroen: 
“Helaas maakt corona activiteiten zoals de 
Groeituin het op dit moment wat lastiger 
maar schroom niet om te informeren 
en ondanks dat we met dit virus in een 
vervelende situatie verkeren; er zijn zeker 
dingen mogelijk! De Groeituin is een 
verbindend project en hopelijk haken er in 
de toekomst nog meer partijen aan om er 
een nog groter succes van te maken!”

Bij de huisarts bent kun je vragen naar 
Welzijn op Recept. Je gezond voelen 
hangt met van alles samen. Daarom 
gebruiken we bij een eerste gesprek 
vaak het ‘spinnenweb’ van Positieve 
Gezondheid. We praten dan over je 
fit voelen, sociale contacten, voor 
jezelf zorgen, zinvol leven, omgaan 
met verandering. De gedachte van 
positieve gezondheid gaat uit van 
het principe: gezondheid is niet de 
afwezigheid van ziekte, maar de 
mate waarin je in staat bent om te 
gaan met de uitdagingen in je leven. 
De activiteiten van WelzijnsKompas 
kunnen daaraan bijdragen. 

Geef je dag weer kleur!
INGREDIËNTEN: 

BEREIDINGSWIJZE: 

GEWOON OP RECEPT:

 T 0252-75 71 00 (tot 12.30 uur) 
www.welzijnskompas.nl/welzijn-op-recept

De beste ingrediëntenom je vooruit te helpen!Welzijn op recept
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Get
 Together!

Edith begint enthousiast te vertellen als 
er wordt gevraagd wat Get Together is: 
“In november 2019 heb ik met Jonna van 
het jongerenwerk en een aantal jonge 
mantelzorgers gebrainstormd over een 
activiteit. Richelle was daar ook bij. Zo 
kwamen we op Get Together. Het doel van 
Get Together is dat het ‘eventjes alleen 
maar leuk’ is. Dat er alleen maar aandacht 
is voor de jonge mantelzorger. Want in 
een gezin waar je mantelzorger bent, gaat 
het toch vaak over de ander. Het is géén 
praatgroep of therapie, ze zijn er gewoon 
even uit. En juist door die ontspanning, 
ontstaan soms de mooiste contacten en 
gesprekken onderling.”

Edith Schouten, 35

sinds juli 2018

Adviseur Mantelzorg
WelzijnsKompas
werkzaam in Hillegom en Lisse

Richelle Jonkman, 20

stagiaire
Welzijnskwartier
(jongerenwerk Lisse)

én jonge mantelzorger

Over de geïnterviewden:

In de Greef aan de Ruishornlaan 
in Lisse worden Edith en Richelle 
gevraagd naar hun samenwerking 
in de activiteit Get Together. Een 
maandelijkse activiteit voor tieners 
(10-14) die opgroeien met iemand in 
het gezin die ziek is.
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In februari 2020 is gestart met de eerste 
activiteit: een nerf battle. “We zijn gestart 
met drie deelnemers en via mond op mond 
zijn er nu gemiddeld acht deelnemers per 
keer. Na de start in februari stonden we 
helaas meteen stil tot juni. In juni konden 
we samenkomen en een troeptosti maken, 
leuk was dat. In de tweede helft van het 
jaar hebben we gelukkig iedere derde 
donderdag van de maand iets nieuws 
kunnen doen. Natuurlijk was corona 
onverwacht en ongewenst maar het heeft 
ook gezorgd voor creativiteit. Vandaag 
doen we bijvoorbeeld een online escape 
room.” 

Richelle vertelt dat ze zelf ook een jonge 
mantelzorger is: “het is zo belangrijk dat 
je weet dat je niet alleen bent, ik heb dat 
wel gemist vroeger. Het klinkt misschien 
‘cheesy’ maar ik vind het bijzonder om mee 
te maken hoe snel zo’n groepje jongeren 
een echt clubje wordt. Dat ze weten dat ze 
niet alleen zijn en dat het oké is.”

De samenwerking voor de jonge 
mantelzorgers is een krachtenbundeling 
van Welzijnskwartier en WelzijnsKompas: 
Welzijnskwartier kent de jongeren en 
WelzijnsKompas is thuis in de mantelzorg 
en heeft het overkoepelend inzicht: waar 
ouders worden geholpen, zijn jonge 
mantelzorgers! 

“Je weet vaak niet van jezelf dat je 
mantelzorger bent”, licht Edith toe, “je 
neemt de situatie zoals die is en weet 
vaak niet beter. Een voorzichtige schatting 
zegt dat 1 op de 10 kinderen een jonge 
mantelzorger is. Er is volop hulpverlening 
voor jonge mantelzorgers. Er was echter 
niets voor ontspanning, gezellig samenzijn, 
even niet zorgen. Get Together heeft dat 
gat gedicht.”

Richelle vult aan: ”Ik bedenk de activiteit en 
maak een poster en die mail ik naar Jonna 
en Edith. Zij zorgen dat de poster wordt 
verspreid. Tijdens de activiteit help en doe 
ik mee. Trouwens, iedereen doet mee, zo 
leren de jongeren ook de begeleiders op 
een ontspannen manier kennen. Ik vind 
het ook echt cool dat we na de corona de 
jongeren digitaal meekregen… dat iedereen 
ging inloggen en aansluiten, ik vind dat niet 
zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt. 
Iedereen heeft iets geregeld en we kunnen 
toch samenzijn. Wat ik zou willen meegeven 
aan een jonge mantelzorger die dit leest? 
Je bent niet alleen en je bent welkom!”

Meer informatie:
Edith Schouten
e.schouten@welzijnskompas.nl
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Belangrijk werk
 aan de receptie

Lia is als medewerker van WelzijnsKompas verantwoordelijk voor de 
receptie en heeft regelmatig contact met vrijwilliger Diana. Samen kijken 
zij terug op het afgelopen jaar.

“Eerst werkte ik vooral op de receptie 
in Hillegom maar sinds kort ook op de 
dinsdagen in Lisse”, vertelt Diana. “Een hele 
leuke afwisseling want nu werk ik in beide 
gemeenten! Wat ik doe is het aannemen 
van de telefoon maar ook administratieve 
klussen. Mensen voelen zich gehoord als 
ze contact hebben met WelzijnsKompas en 
dat vind ik fijn om te doen, en belangrijk 
werk. Veel vragen komen als eerste binnen 
bij de receptie. Soms moet je op zoek naar 
de vraag achter de vraag en dan zet ik de 
vraag door naar Lia. Zij beoordeelt wie wat 
gaat oppakken binnen de organisatie.”

Lia licht toe: “Sommige mensen moeten 
een drempel over om contact te leggen 
met WelzijnsKompas en het is belangrijk 
om de tijd te nemen voor het gesprek en 
altijd door te vragen.”
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Lia van Lierop, 60

sinds september 2018

medewerker servicediensten
& vrijwillige inzet
WelzijnsKompas
geboren, getogen en woonachtig in Lisse

Diana van Leeuwen, 41

sinds februari 2018

vrijwilliger receptie
WelzijnsKompas
geboren, getogen en woonachtig in Lisse

Over de geïnterviewden:
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Diana vertelt graag iets over haar 
werkzaamheden: “Er belt regelmatig een 
mevrouw die zelf geen boodschappen kan 
doen; ik koppel haar dan aan een vrijwilliger 
die de boodschappen voor haar doet. Mijn 
werkzaamheden lopen van het registreren 
van vragen tot het echte contact en dat 
is een prettige afwisseling. Vorige week 
belde iemand die de warme maaltijd van 
de maaltijdservice nog niet had gekregen 
dus dan ga ik dat oplossen en op zoek naar 
een vrijwilliger die alsnog een maaltijd 
kan brengen. Daarnaast controleer ik de 
weekendkrant op overledenen; we leggen 
contact met de mantelzorger en houden zo 
ons klantenbestand actueel.”

En toen was daar Corona… Lia: “Tijdens 
de 1e golf was er nog heel veel onbekend. 
WelzijnsKompas heeft er in eerste instantie 
voor gekozen geen vrijwilligers in te 
zetten en dat betrof ook de vrijwilligers 
van de receptie. De receptietaken werden 
waargenomen door medewerkers van 
WelzijnsKompas en de telefonische 
bereikbaarheid werd uitgebreid naar 9.00 
tot 16.00 uur. Hierdoor hebben we veel 
‘zoekende’ inwoners van Hillegom en Lisse 
te woord kunnen staan en dat is heel fijn.
We hebben ook al snel specifieke 
‘Corona’-diensten opgezet, waaronder de 
boodschappendienst en de beldienst. Van 
deze diensten is veel gebruik gemaakt. Met 
Plus in Hillegom en Jumbo in Lisse werden 
fijne afspraken gemaakt over een veilig 
betaaltraject voor de boodschappendienst. 
Ook was het mooi om te ervaren dat er 
voldoende aanbod van vrijwilligers was voor 
de specifieke diensten in deze bijzondere 
tijd.”

Vanaf 1 juni waren de receptievrijwilligers 
weer aanwezig; tot de 2e lockdown… “Deze 
lockdown is mede de reden dat ik gevraagd 
ben ook op dinsdag te komen,” vult 
Diana aan. “Niet alle vrijwilligers vinden 
het prettig in deze tijd te komen, dus ik 
mag tijdelijk invallen. Ik vind het wel een 
eer dat ik gevraagd ben! Het werk bij de 
receptie geeft me voldoening en structuur. 
Het maakt me blij om op kantoor te zijn en 
dat ik zelfstandig de receptie kan draaien”, 
antwoordt Diana op de afrondende vraag 
wat het werk haar brengt. “Het verbaast 
me ook vaak hoe breed WelzijnsKompas 
inzetbaar is, ik leer iedere dag nog.” 

Voor advies & vragen:
bewoners van Hillegom en Lisse
9.00 tot 12.30 uur - werkdagen
0252 75 71 00 

Grote kans dat je Diana
aan de lijn krijgt!
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Geef rouw
 de ruimte

Samenwerking is een belangrijk thema 
gebleken voor WelzijnsKompas Hillegom 
Lisse in 2020. In een aantal interviews 
bekijken we de verschillende vormen 
van samenwerking van iets dichterbij. 

“Ondersteuning bij het rouwen, gun het 
jezelf. Zie het als zelfzorg en persoonlijke 
aandacht.” Aan het woord zijn Vera Hols 
en José Kortekaas over de  rouwgroep 
die in september 2020 is gestart voor 
inwoners van Hillegom en Lisse. Een mooie 
samenwerking die het verdient voortgang 
te krijgen.

José heeft een achtergrond bij het Adamas 
Inloophuis in Nieuw Vennep. Daar is de 
aandacht gericht op rouw door kanker. 
Voor mensen in de regio met rouw “zonder 
kanker” is er geen aanbod dicht bij huis. 
Daarom heb ik contact gezocht met 
WelzijnsKompas.” De welzijnsadviseurs van 
WelzijnsKompas waren direct enthousiast 
over het idee. Vera werd benaderd om 
samen met José de groep te begeleiden. 

Vera, 59

sinds 2019 werkzaam voor 

WelzijnsKompas

geestelijk begeleider
en voorganger

Jose, 56

counselor
en

eigenaar
Praktijk Hart van Jade
geboren en getogen in Lisse

Over de geïnterviewden:
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Voor meer informatie, een 
aanmelding of vragen:
José Kortekaas
www.hartvanjade.nl
06 – 46 28 24 22

“We zijn afgelopen jaar gestart omdat 
bleek dat juist nu in corona tijd de behoefte 
groot is”, vervolgt José. “De huidige groep 
bestaat uit mensen van verschillende 
leeftijden en achtergrondsituaties, zelfs 
mannen! Mannen zijn over het algemeen 
minder snel geneigd ondersteuning te 
zoeken, je ziet vaker vrouwen in dergelijke 
groepen. Het is mooi te zien hoe snel het 
een hechte groep werd. Men ondersteunt 
elkaar en er wordt ook veel gelachen en 
gedeeld. Rouw is hard werken en iedereen 
doet het op zijn eigen manier. Rouw is als 
het ware de vingerafdruk van verdriet!” 

Vera geeft aan dat de rouwgroep géén 
therapie is: “Rouwondersteuning in de groep 
is eigenlijk wat er vroeger in de samenleving 
vanzelf gebeurde, door de kerk of de buurt. 
Even stilstaan bij het verlies om door te 
kunnen gaan. Het doel van de groep is bezig 
zijn met de eigen rouw door ervaringen 
uit te wisselen. In 7 bijeenkomsten van 2 
uur gaan we aan de slag. WelzijnsKompas 
faciliteert de bijeenkomsten en verwijst 
geïnteresseerden door. 

“Rouw door dood is het meest bekend” 
vervolgt José en haar toevoeging laat 
mooi zien hoe de dames op elkaar 
ingespeeld zijn. “Maar rouw kan ook 
door een scheiding komen, een kind dat 
een andere kant uitgaat, een chronische 
ziekte, werkeloosheid … allerlei dingen die 

bij het leven horen. Verlies waarvan wordt 
verwacht dat “je er wel overheen komt”. 
Als je je rouw echter geen ruimte geeft, 
raak je uit balans. (Rouw)ondersteuning 
zoeken is een teken van kracht: ik ga door 
en ik ga het aan! Aandacht voor rouw is 
aandacht voor jezelf, om weer licht en 
luchtigheid in je leven te ervaren. Rouw is 
geen probléém maar hoort bij het leven en 
verdient daarom aandacht.”

“We konden een aantal keer nog net bij 
elkaar komen, omdat onze bijeenkomsten 
net voor de persconferentie waren,” lacht 
José “dat was goede timing. Tijdens de 
lockdown hebben we ontdekt dat het goed 
is om halverwege het traject telefonisch 
contact te hebben met de deelnemers. Dat 
ga ik in het programma houden!

Tegen hen die nu in de rouw zijn, om wat 
voor reden dan ook, wil ik zeggen: meld je 
aan of wijs anderen op de mogelijkheden. 
Rouwen doe je op je eigen manier, maar je 
hoeft het niet alleen te doen.”



Vanuit het Landelijk Sportakkoord maken Nederlandse gemeenten eigen 
meerjarenplannen Sport en Bewegen. Team Buurtsportcoaches Lisse 
voert het Lissese Sportakkoord 2019-2022 uit. In dit interview zijn twee 
van de zes razend enthousiaste buurtsportcoaches aan het woord…

Een uniek team

“Het belangrijkste nu is dat mensen ons 
weten te vinden.” Aan het woord is Dionne, 
buurtwerker én buurtsportcoach in Lisse. 
Giselle, ook buurtsportcoach, vult aan: ”We 
hopen door laagdrempelige activiteiten, 
zowel bij ons als bij verenigingen, iedereen 
in Lisse in beweging te krijgen, op welke 
manier dan ook! Je mag gewoon een keer 
komen kijken, je zit niet meteen vast aan 
een inschrijving of lidmaatschap.”

Op de vraag waar Dionne en Giselle elkaar 
van kennen, antwoordt Dionne: ”Van 

Zwemmaatjes, dat is een samenwerking 
tussen WelzijnsKompas en Sportfondsen 
Lisse (De Waterkanten).” “Bij Zwemmaatjes 
hebben we ontdekt wat we aan elkaar 
hebben en hoe we elkaar aanvullen”, zegt 
Giselle. “In de samenwerking zet iedereen 
zich in vanuit zijn eigen werkgebied. 
Dionne legt contact in de buurt en brengt 
behoeften van bewoners in beeld. En ik ben 
meer faciliterend omdat ik mijn kantoor 
ook hier bij De Waterkanten heb.”

Dionne vervolgt: “Dit team met 
buurtsportcoaches is echt uniek! Het team 
heeft een focus op een leven lang bewegen 
voor jong en oud, dus voor iedereen. Giselle 
licht toe: ”Lisse heeft drie speerpunten:
1: Leven lang bewegen, 2: Sport en Spelen 
in de openbare ruimte en 3: Sportieve 
basis voor de jeugd. Als buurtsportcoaches 
focussen wij ons op alle drie. Natuurlijk zijn 
er in Lisse veel mensen die de route naar 
sport en bewegen al kennen. Omdat ze 
bijvoorbeeld lid zijn van een sportvereniging 
of -club. Maar ook de mensen die vanuit 
een beperking of schulden of een klein 
sociaal netwerk meer drempels ervaren… 
die willen we in beweging brengen!”
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“En daar hebben we dus alle bewoners bij 
nodig.” Dionne ziet het helemaal voor zich: 
”Wat ik zou willen is dat mensen met ideeën 
zich gaan melden bij ons. Alleen maar een 
idee of een vraag of hersenkriebel is oké, 
dan kunnen we daar samen mee aan de 
slag. Of het nou een idee is voor in de buurt 
zoals een sport- en speldag. Of dat je het 
leuk zou vinden om wat meer contact met 
de straat op te bouwen maar je weet niet 
hoe… Bel of mail ons!”

Giselle: ”we zijn vorig jaar begonnen 
met inzichtelijk maken wat er nodig 
is bij verenigingen en hebben vooral 
veel gedaan met het ontwikkelen van 
corona protocollen. Kijken hoe binnen-
verenigingen buiten door konden gaan en 
samenwerkingen onderling gecreëerd. Dat 
is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. En 
nu zijn we op zoek naar mensen die niet 
bij een vereniging zitten en toch iets willen 
doen. En dan niet alleen hardcore sporten 
hè… niet iedereen wil meteen keihard een 
parcours over, het sociale aspect is ook 
heel belangrijk.”

Dionne stemt knikkend in: ”Inderdaad, in 
beweging komen betekent niet meteen dat 
je je in een dure sportoutfit hijst en vier 
keer per week naar de sportschool gaat. 
Het kan ook een mooie wandeling zijn met 
een groepje om nieuwe mensen te leren 
kennen. Het is een leuke bijkomstigheid 
dat je dan in beweging bent met elkaar. 
Kijk, er is al heel veel in Lisse en er is ook 
heel veel mogelijk maar wat mist men nou 
nog? Durf te vragen en te delen! Je bent 
meer dan welkom!”

Meer informatie:
www.lisseactief.nl

Over de geïnterviewden:

Dionne Scheepmake, 33

Buurtwerker
WelzijnsKompas
én

Buurtsportcoach
Team Buurtsportcoaches Lisse

Giselle Slotboom, 28

Buurtsportcoach
Team Buurtsportcoaches Lisse
vanuit Sportfondsen Lisse

26



27



deelnemers
Zwemmaatjes36
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deelnemers
Get Together

waarderingen
op Dag vd Mantelzorger
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jonger dan 65

39deelnemers
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Natuur Wandelen

deelnemers
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Je Fit12
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locaties
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1e lockdown7
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2020 in getallen
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Melvin, 21

sinds september 2020

stagiair
WelzijnsKompas
opleiding Social Work
HBO InHolland te Haarlem

Over de geïnterviewden:

Steven, 59

sinds september 2020

deelnemer
Digitafel

geboren en getogen Hillegommer
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Digitafelen
voor

jong&oud  

Melvin legt uit hoe de Digitafel tot stand is 
gekomen: “In de coronatijd is het lastig om 
nieuwe mensen te ontmoeten. We hebben 
daarom gezocht naar een activiteit waar 
iedereen veilig en makkelijk aan mee kan 
doen. Nou, dan kom je al gauw uit op ‘iets 
digitaals’ en zodoende werd de Digitafel 
geboren.”

Steven haakt aan: “Ik las een oproep in 
de krant en die sprak me aan. Ik werd 

nieuwsgierig en voelde me uitgenodigd. Ze 
doen het niet voor niets hè, dus heb ik me 
snel aangemeld, gewoon om te kijken of 
het wat was. En ik dacht dat het storm zou 
lopen. Wie wil dit nou niet!? Ik vind het zo 
leuk, in principe hou ik de maandagochtend 
hiervoor vrij. Met mensen over thema’s 
praten, dat doe je niet alle dagen. En 
gedurende de week denk ik er nog eens 
aan terug. Of ik kom erop terug als we 
elkaar de week erna weer spreken. Ja, ik 
kijk er wel naar uit.”

Steven kijkt serieus: “Weet je, ik heb wat 
moeite met de naam WelzijnsKompas, 

Melvin en Steven zijn in gesprek 
over de Digitafel, een gezellige, 
digitale ontmoetingsplek. 
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dan denk je toch dat het alleen voor 
hulpbehoevende mensen is, maar dat was 
dit duidelijk niet. Je hoeft niet gekneusd 
te zijn om mee te doen. Ik denk dat het 
belangrijk is dat mensen dat weten. En ja, 
je digi-vaardigheid moet op peil zijn maar 
zelfs daar krijg je hulp bij! Haha, vanmorgen 
bijvoorbeeld had ik mijn telefoon al op stil 
gezet en toen belde Melvin mij op omdat 
ik zelf een groep had aangemaakt maar 
ja… dan kan Melvin bellen wat hij wil hè… 
Gelukkig is het uiteindelijk goed gekomen. 
We werken met Teams en dat is echt goed 
te doen, het hoeft geen belemmering te 
zijn.”

Melvin is trots op het project: “Als het dan 
is gelukt, en we zitten met al die mensen 
ingelogd, en ook twee mensen van ruim in 
de 80 met een headset op, dan word ik daar 
echt blij van! En dan de gesprekken die we 
hebben, we zijn het niet altijd met elkaar 
eens maar dat gaat dan zo respectvol, 
men is echt benieuwd naar hoe anderen 
denken.”

“Vanochtend was het weer heel gezellig”, 
vertelt Steven. “We hadden het over 

tradities en gewoontes. En dan zit er 
iemand in de groep van 84 en da’s dan toch 
een generatieverschil hè, ik ben 59. En dan 
vertelt hij allemaal dingen over vroeger in 
Hillegom die ik niet weet want het was voor 
mijn tijd en dat vind ik zo leuk, zo leer je 
weer nieuwe dingen!”

“Er zijn maximaal zes deelnemers aan 
een Digitafel, om het persoonlijk en 
overzichtelijk te houden”, zegt Melvin. “Tot 
nu toe bestaat de groep uit 40-plussers 
en het is verrassend te zien hoe snel er 
een band tussen de deelnemers ontstaat. 
Als er iemand een Digitafel mist, komt er 
meteen een vraag van de anderen: “waar 
is die en die?”

Wat Melvin mee zou willen geven aan de 
lezer van dit stuk: “Probeer het gewoon 
een keer, het is zo makkelijk en je haalt 
er zoveel energie uit! En het is gewoon 
gezellig.”

Meer informatie:
Dionne Scheepmaker
d.scheepmaker@welzijnskompas.nl
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Samenwerken
 is de sleutel
  tot succes

Eén van de pijlers van WelzijnsKompas is dat we altijd 
samenwerken met anderen. Want 1 + 1 is 3, zoals vrijwilliger 
Jeroen dat ook al zo mooi verwoordde. Een aantal van onze 
(nieuwe) samenwerkingspartners zetten we hier in het zonnetje.

Sportfondsen Hillegom
Faciliteert het project Samen Gezond. 
Esli Onclin van De Vosse heeft dit project 
gastvrij verwelkomd en stelt zowel de 
huiskamer als sportzaal beschikbaar.

SportSupport
Enthousiast bedenker, adviseur 
en uitvoerder van beweeg- en 
sportactiviteiten. Buurtsportcoach Paul de 
Bree is gewaardeerd sportief begeleider 
bij o.a. Samen Gezond.

Wijksamenwerkingsverband Lisse
Stimuleert de samenwerking tussen 
het medisch en het sociaal domein. 
Wijkmanager Petra de Jong maakt zich 
sterk voor Welzijn op Recept en fungeert 
als de smeerolie tussen beide domeinen.

Healthy Hillegom
The Pando Network is de motor achter 
Healthy Hillegom, dat een gezonde 
leefstijl wil bevorderen in Hillegom. 
Mooie initiatieven, zoals De Groeituin 
en Balkonsport worden door hen in het 
zonnetje gezet.

Langeveldshof
Heeft de deuren geopend voor allerlei 
mensen die wel wat ontmoeting en 
ondersteuning kunnen gebruiken. 
Susan Langeveld biedt doeplekken aan 
jongeren die iets willen doen met hun 
Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT).

Rivierduinen
Heeft een aanbod van bijeenkomsten 
Positief Leven en Voluit leven dat 
goed aansluit bij onze klanten. Deze 
bijeenkomsten zijn dan ook altijd vol. Een 
fijne samenwerking om dit zo te kunnen 
aanbieden.

NietAlleen.nl
– Stichting Present - Zonnebloem
Met deze organisaties hebben we prettig 
samen gewerkt in de Coronatijd rondom 
1 op 1 contacten in de vorm van maatjes.

Dagbesteding De Bollenstroom
Zorgbalans
De Bollenstroom biedt groepsgerichte 
ondersteuning van mantelzorgers in de 
vorm van ontmoetings/supportgroepen. 
Ook via WelzijnsKompas maken mantel-
zorgers van dit mooie aanbod gebruik.
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Jeugd: zorg en onderwijs
Met het Jeugd- en gezinsteam, de 
basisscholen en de praktijkondersteuners 
jeugd, wordt fijn samen gewerkt om jonge 
mantelzorgers te bereiken en te verwijzen 
naar Get Together. 

Kwadraad en Humanitas
Met deze twee organisaties hebben we het 
afgelopen jaar concreet samen gewerkt op 
het gebied van verlies en rouwverwerking. 
Dit heeft geleid tot een mooi aanbod, 
zowel individueel als groepsgericht.

Supermarkten
Steeds meer supermarkten zijn zich 
bewust van hun maatschappelijke functie, 
zeker in coronatijd. Met de Plus en de 
Jumbo hebben we dan ook in no time 
goede afspraken kunnen maken voor een 
‘veilige’ boodschappendienst.

ISD
WelzijnsKompas biedt in Plein28 trajecten 
samen-leren-doen. Zo leren deelnemers 
nieuwe vaardigheden, werken ze vanuit 
talent en breiden hun netwerk uit. 
Cliëntbegeleiders van de ISD weten 
Plein28 steeds vaker te vinden voor 
samen-leren-doen trajecten.

Tante Trees
Tante Trees, de kringloopwinkel van 
Hillegom, biedt materiaal dat gebruikt 
wordt in Ambachtenplein voor het 
vermaken van kleding, SamenCreatief 
en Handig met hout. Spullen krijgen zo 
een tweede leven tijdens workshops en 
activiteiten.

Vluchtelingenwerk
Een bezoek aan Plein28 door vrijwilligers 
van Vluchtelingenwerk en een presentatie 
van WelzijnsKompas tijdens het 
inburgeringstraject dragen bij aan de 
doorstroom van statushouders naar 
regulier activiteitenaanbod.

Interveste
Interveste is een betrokken verhuurder en 
zet zich middels de Club van Vrijwilligers 
in voor prettig en sociaal wonen. Samen 
met team Buurtwerk van WelzijnsKompas 
werken we aan de inzet van vrijwilligers 
van deze club in de buurt.
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Slotwoord!

Een oude gedachte die vaak als heel 
dwingend werd ervaren, was dat iets nooit 
goed was of het kon beter. Misschien een wat 
calvinistische invalshoek met betrekking 
tot de opvatting die je zou moeten hebben 
ten aanzien van het werk dat je doet. Ik 
merkte dat toen ik in 2010 voorzitter werd 
van SWOL, de Stichting Welzijn Ouderen 
Lisse, waar medewerkers vaak van mening 
waren dat het nooit goed genoeg was. 
Daaruit sprak een betrokkenheid die eerder 
averechts werkte en de nadruk vestigde op 
de organisatie die als verantwoordelijke 
werd gezien. Als voorzitter vond ik het 
een belangrijke taak vanuit het bestuur 
om de directie te motiveren en te steunen 
bij de noodzakelijke omslag in denken 
naar “niet perfect is ook goed”. Waarbij 
elke medewerkster ook meer eigen 
verantwoordelijkheid ging vertonen. We 
zeiden vaak “sjaloom” tegen al die noeste, 
gemotiveerde werkers.

Elke gemeente in Nederland is verplicht 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
nieuwe stijl van 2015 uit te voeren. De 
kanteling in die wet betekende dat het accent 

Sjaloom is een Hebreeuwse 
“vredeswens” en Joodse groet die 
gebruikt wordt bij aankomst en bij 
vertrek. Ik moest eraan denken 
toen mij vanuit WelzijnsKompas 
Hillegom-Lisse gevraagd werd om 
een woordje te schrijven bij mijn 
komende afscheid als voorzitter. 
Een afscheid dat voor mij het einde 
markeert van 11 jaar bestuurlijke 
betrokkenheid bij de organisatie 
van zorg voor kwetsbare ouderen 
in eerste instantie en via diverse 
vervolgstappen tot het verlenen 
van zorg, advies en begeleiding 
voor alle inwoners van tenminste 
23 jaar oud in twee gemeentes.
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verlegd werd van de verzorgingsstaat naar 
de participatie samenleving. De verandering 
voor welzijnsorganisaties was het verlenen 
van zorg en ondersteuning in een proces 
dat erop gericht is om mensen van 23 en 
ouder zo lang mogelijk zelfstandig in hun 
eigen omgeving te laten leven. Dit hield 
voor medewerkers in dat zij de eigenaar – 
en dus zelf verantwoordelijk – werden van 
hun eigen domein. Dat vergt veel van heel 
betrokken experts, van de directie en van 
een bestuur in het meedenken en meesturen 
van dat veranderingsproces. Daarbij 
zeiden we “sjaloom” en concentreerden 
we ons op het regelmatig geven van een 
schouderklopje ter bemoediging.

In 2017 mocht ik leiding geven aan de 
gefuseerde welzijnsorganisaties in Lisse 
en Hillegom onder de nieuwe naam 
WelzijnsKompas, met nieuw elan en met 
nieuwe, extra uitdagingen, waaronder de 
grote aandacht voor het buurtwerk en in 
het algemeen voor de wijze van werken 
van aanbodgericht naar vraaggericht en 
dus in veel gevallen individueel maatwerk. 
Het werken met twee gemeentes die 
samen ruim een miljoen euro aan subsidie 
beschikbaar stellen, is een aparte, 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Tegen 
het verlenen van steun aan de directie en 
het onderhouden van soepele contacten 
met betrokken wethouders en beleids-
ambtenaren heb ik ook “sjaloom” gezegd. 
En nu, bij de presentatie van de terugblik 
op 2020 nog één keer “sjaloom”, maar ook 
“Adieu”.
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LISSE
Medisch Centrum Lisse

Nassaustraat 31B
2161 RJ Lisse

HILLEGOM
Dienstencentrum Elsbroek

Abellalaan 1
2182 TX Hillegom

info@welzijnskompas.nl
www.welzijnskompas.nl

www.plein28.nl

Medewerkers op 31 december 2020
Nyncke Morad, directeur
Johanna Cloo, teamleider buurt & activering
Hilde Koudijs, teamleider advies & ondersteuning
Marjon Wagemans, mantelzorgadviseur
Edith Schouten, mantelzorgadviseur
Dionne Scheepmaker, buurtwerker
Carlijn French, buurtwerker
Nancy Falken, coördinator samen-leren-doen
Marti Wassenaar, welzijnsadviseur
Bertine Westerhoven, welzijnsadviseur
Inoek Post, welzijnsadviseur
Carmen van Wort, adviseur welzijn & vrijwillige inzet
Lia van Lierop, medewerker vraagverheldering & vrijwillige inzet
Ingrid van der Ploeg, medewerker diensten & vrijwillige inzet 
Sandy Warmerdam, project-assistent
Myriam van Toledo, office manager/project-assistent
Marjolein Zwetsloot, management ondersteuner

Bestuur
drs. J. Kuurman, voorzitter

mw. L. Geljon-Visser, secretaris
dhr. S. Janssens, penningmeester

dhr. W. de Bock, bestuurslid
mw. P.A. Montagne-Helmig, bestuurslid

mw. C.W.P. Portegies, bestuurslid

Over
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Met dank aan alle fondsen

Met dank aan onze opdrachtgevers

Stichting Ondersteuning
Zorg en Welzijn Hillegom
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altijd in 
de buurt


