
Wonen Plus Welzijn Schagen
Uw steun in de vertrouwde omgeving

Schagen. Een vertrouwde omgeving waar u woont en waar u zich thuis voelt. Als brede
welzijnsorganisatie biedt Wonen Plus Welzijn in uw regio praktische diensten die u in de
gelegenheid stellen op een plezierige manier thuis te kunnen wonen. We staan dicht bij de
bewoners in de dorpen en wijken. Ons motto is ‘We zijn en blijven in de buurt’. Daar begint
een prettige leefomgeving, met de mensen om u heen.

Zoekt u hulp op het gebied van wonen, welzijn en zorg of wilt u vrijwilligerswerk doen?
Kom dan naar ons Servicepunt, gevestigd in Cultuurhuis Markt 18 aan de Torenstraat 1
in Schagen. U vindt ons naast het Leescafé. Goed opgeleide en deskundige vrijwilligers
informeren u graag over wat Wonen Plus Welzijn u te bieden heeft.

Wonen Plus Welzijn

Centraal kantoor Schagen
B Zijperweg 14 – 1742 NE  Schagen
P Postbus 453 – 1740 AL  Schagen
T 0224–273140
E info@wonenpluswelzijn.nl

ma t/m vr 8.00–16.00 uur

De Balie / Servicepunt Schagen
T 0224–291042
E schagen@wonenpluswelzijn.nl

ma t/m vr van 10.00–15.00 uur

Kantoor Tuitjenhorn
T 0226–391450
E info@denoordkoptuitjenhorn.nl

bezoek op afspraak

Graag Gedaan
Bij Graag Gedaan kunt u ook terecht
voor informatie over onze diensten.
● Warmenhuizen, tel. 0226-393838
● Waarland, tel. 0226-422727
● Dirkshorn, tel. 0224-551919
● Sint Maarten, tel. 0224-561666
● Tuitjenhorn, tel. 0226-393335
● Schagen, tel. 0224-296366

www.wonenpluswelzijn.nl

Wie zijn wij?
Stichting Wonen Plus Welzijn is actief in de gemeenten Hollands Kroon,
Schagen, Langedijk en Heerhugowaard. We zijn een maatschappelijke
organisatie zonder winstoogmerk en hebben de zogenaamde ANBI-status.
U kunt onze gegevens inzien op www.anbiplein.nl. Ons kwaliteitsmanage-
ment-systeem is HKZ gecertificeerd en we hebben een cliëntenraad, een
klachtenreglement en een privacyreglement.
Onder de naam ‘Hart voor Wonen Plus Welzijn’ heeft Wonen Plus Welzijn ook
een aantal bijzondere projecten die worden gefinancierd door donateurs en
giften. Hiervan is een brochure op aanvraag beschikbaar.

Vrijwilliger worden?
Als Wonen Plus Welzijn functioneren we bij de gratie van onze vrijwilligers.
Zij zijn een onmisbare schakel in onze dienstverlening. Mocht u geïnteres-
seerd zijn in het vrijwilligerswerk bij onze organisatie, ga dan met ons in
gesprek over waar uw kennis, talenten en interesses liggen en hoe u deze
kunt gebruiken. We bieden een prettige werksfeer, zinvol werk, reiskosten-
vergoeding, cursussen en gezellige bijeenkomsten met elkaar.
U kunt ook terecht op ‘Noordkop voor elkaar’, de website voor bemiddeling en
informatie op het gebied van vrijwilligerswerk: www. noordkopvoorelkaar.nl



Maaltijdservice aan huis
Houdt u van lekker en verantwoord eten dat ook nog eens bij u thuis wordt bezorgd?
Dan kunt u gebruikmaken van onze maaltijdservice. Wij hechten waarde aan smaakvolle
en gezonde maaltijden. Door het eten koelvers aan te leveren, kunt u zelf bepalen op
welk moment u de maaltijd in de magnetron opwarmt en opeet. U hebt volop keuze uit
allerlei gerechten en menu’s. We houden rekening met dieetwensen en gebruiken de
beste ingrediënten. Naast koelvers leveren wij ook diepvriesmaaltijden die eens per week
diepgevroren worden thuisbezorgd.

Laat u rijden: 60+ bus en Seniorenbus
Zonder vervoer staat alles stil. Ook de zelfredzaamheid. Daarom bevorderen we de mobiliteit
van ouderen en mensen met een beperking. Dat doen we met de 60+ bus in Schagen en de
Seniorenbus Zijpe (ook voor ’t Zand, Sint Maartensbrug en de kustdorpen). Wie gebruik wil
maken van de bus, reserveert een dag van tevoren telefonisch een plaats. Vrijwilligers nemen
de telefoon op. Een groep van veertig vrijwilligers houden de bussen rijdende. Individueel vervoer
is ook mogelijk. Vrijwilligers van Graag Gedaan (onderdeel van WPW) verzorgen dit voor u.

Ontmoeting in de buurt
Wij houden buurtbijeenkomsten op creatief, recreatief en educatief gebied. We noemen dat
Doet & Ontmoet. De activiteiten zijn erop gericht mensen in de gelegenheid te stellen zich
te ontwikkelen, kennis te vergaren, met andere mensen in contact te komen, ervaringen uit te
wisselen en bij de tijd te blijven. Voor ons zijn deze activiteiten geen doel op zich, maar een
middel om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de deelnemers te versterken en
daarmee de participatie in hun eigen omgeving. Samen eten, wandelen, creatief bezig zijn of
samen op stap: voorbeelden en mogelijkheden genoeg.

Cursussen, activiteiten, voorlichting
Wonen Plus Welzijn heeft een uitgebreid aanbod van cursussen en activiteiten. Of u nu
sportief, creatief, educatief of recreatief bezig wilt zijn, er is altijd wel iets bij wat u bij ons kunt
doen. Verder organiseren wij regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over onder meer een
gezonde leefstijl, Domotica en omgaan met het ouder worden.

Samen Meedoen, WMO geïndiceerde ondersteuning
Als u of uw naaste merkt dat meedoen in het dagelijkse leven niet meer vanzelfsprekend is,
dan kunt u bij ons terecht. Omstandigheden, zoals dementie of een beroerte, maken u
kwetsbaar waardoor professionele zorg en ondersteuning nodig is. Veelal in samenwerking
met andere organisaties bieden wij een breed scala aan mogelijkheden, van laagdrempelig
tot intensief en van individueel tot in kleine groepen. Ondersteuning vanuit Samen Meedoen
bieden we op basis van een WMO indicatie.

In de regio Schagen bieden we u de volgende diensten en activiteiten.

Onze persoonlijke benadering, Welzijn op Maat
● Ik wil graag in contact komen met mensen in de buurt die kunnen helpen als dat nodig is.
● Ik wil blijven deelnemen aan activiteiten die aansluiten bij mijn wensen en mogelijkheden.
● Ik wil graag eens samen met iemand de stad in, of gewoon een gezellig bezoekje ontvangen.
● Ik wil graag even de zorg voor de ander uit handen kunnen geven.
● Ik wil graag met anderen praten hoe ik kan omgaan met de dingen die veranderen in het leven.

Het zijn enkele voorbeelden van vragen die ons dagelijks bereiken. Elke vraag pakken we op
met de Welzijn op Maat methode. Welzijn op Maat is onze persoonlijke benadering en werkt
als volgt. Deskundige vrijwilligers, veelal één van onze Vrijwillig Onafhankelijk Adviseurs
(VOA), gaan met u in gesprek tijdens een huisbezoek of tijdens één van de spreekuren.
Samen met hem of haar krijgt u een beeld van wie wat doet in uw persoonlijke (mantel-
zorg)situatie en waar ondersteuning nodig is. Zij verhelderen het probleem waar u mee zit,
denken met u mee en helpen u met het zoeken naar de beste oplossing. Daarna houden
vrijwilligers contact met u, ondersteunen u of verbinden uw vraag aan anderen in uw
omgeving die u verder kunnen helpen.
Er is veel mogelijk, ondersteuning kan variëren van gezellig contact tot hulp in een zorg-
situatie. Verder helpen wij u met vragen na een verlies of andere ingrijpende gebeurtenis.
U kunt ook bij ons terecht voor een Informatief Huisbezoek als u zich oriënteert op verande-
ringen in uw woonomstandigheden of informatie wilt over voorzieningen in uw woning.

Mantelzorgondersteuning
In de praktijk van alledag ontmoeten we talloze mantelzorgers. We geven hen op vele
manieren praktische, maar vaak ook emotionele ondersteuning. Zij kunnen een beroep doen
op al onze diensten en zich bovendien persoonlijk laten ondersteunen door bijvoorbeeld een
Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur of andere vrijwilliger.

Burgerinitiatieven
Steeds meer mensen hebben de behoefte en wens om samen met anderen de
leefbaarheid in de eigen wijk, buurt of het dorp te verbeteren. In de gemeenten
waar Wonen Plus Welzijn werkzaam is,  zijn we een verbindende schakel om initiatieven met
elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van het gezamenlijk willen wonen,
het samen organiseren van zorg of meer contacten in de buurt. Heeft u zelf een initiatief dat
u wilt realiseren? Wij brengen u in contact met de juiste mensen en dragen onze kennis over.

Thuisabonnement: praktische ondersteuning in en om huis
Woont u thuis en bent u door uw leeftijd of een beperking niet meer in staat alles zelf doen?
Neem dan ons Thuisabonnement. Voor een klein bedrag per maand kunt u een beroep doen
op diverse praktische diensten. Vrijwilligers helpen u bij tuinonderhoud, klusjes in huis,
administratie, boodschappen doen, computerhulp, vervoer naar ziekenhuis en arts en andere
praktische zaken. Met het Thuisabonnement krijgt u ook korting  bij bedrijven waarmee
wij samenwerken zoals was- en strijkservice, hovenier, klussenbedrijf, pedicure (aan huis)
en kapster (aan huis).


