
SENIORENADVIES

 Prettig ouder 
 worden in Rijswijk



Inleiding
Rijswijk, januari 2021

Beste lezer,

Wij hebben de brochure ‘Prettig ouder worden in Rijswijk’ voor senioren in Rijswijk samengesteld.  
In een samenleving die momenteel gekenmerkt wordt door fysieke en sociale afstand willen wij u, 
ook op afstand, van goede informatie en advies blijven voorzien. Omdat onze welzijnsbeurs in 2020 
niet door kon gaan hebben we een alternatief bedacht, deze brochure boordevol informatie op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn.   

Er is voor u in Rijswijk veel te doen en te beleven, er zijn vele soorten hulp en ondersteuning  
die worden aangeboden door verschillende organisaties. Dat willen we samen met deze  
organisaties in deze brochure laten zien. We merken namelijk in de praktijk dat niet alle  
senioren van het aanbod in Rijswijk op de hoogte zijn. Handige en praktische informatie voor 
senioren hebben we in deze brochure overzichtelijk gebundeld. Op deze manier kunt u, ook 
als u niet digitaal vaardig bent, bekijken wat er te doen is en hoe u hulp of ondersteuning kunt 
krijgen. De praktische informatie hebben we afgewisseld met ervaringen van inwoners, deze 
leest u terug in de verschillende citaten. 

Als bestuurder van Welzijn Rijswijk vind ik het belangrijk dat mensen de hulp en ondersteuning 
krijgen die zij nodig hebben. Met deze brochure wil Welzijn Rijswijk bekendheid geven aan de 
hulp en ondersteuning die er voor senioren is in Rijswijk. Op deze manier dragen we bij aan 
een prettige, gezonde en veilige manier van ouder worden in Rijswijk. 

Miriam Bryson
Bestuurder van Welzijn Rijswijk

Deze brochure is een uitgave van Welzijn Rijswijk

n.b. Deze brochure is medio januari 2021 gedrukt, en is onder voorbehoud van wijzigingen.  
Het actuele aanbod kan, onder andere door het coronavirus, anders zijn dan vermeld. Neem contact 
op met de betreffende organisatie voor de meest recente informatie.

“Ik vind het belangrijk 
dat mensen de hulp en 
ondersteuning krijgen 
die zij nodig hebben. 

- Miriam Bryson,  
Welzijn Rijswijk
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Het seniorenadvies bestaat uit een team van een aantal enthousiaste seniorenadviseurs. Wij zijn er 
voor alle zelfstandig wonende Rijswijkse senioren (65+) en ons doel is dat u op een prettige, veilige 
en gezonde manier ouder kunt worden in Rijswijk. Ouder worden komt soms met gebreken, maar 
wij kijken graag naar wat u nog wel kunt. Hier leest u hoe wij dit streven te bereiken.

Informatie en advies
U kunt bij het seniorenadvies terecht met al uw vragen, bijvoorbeeld over wonen, zorg, welzijn en 
financiën. Wij zijn als een spin in het web en helpen u graag verder, indien nodig verwijzen wij u  
door naar de juiste plek of organisatie. We brengen samen met u de vragen en behoeften in kaart en 
informeren u over de mogelijkheden. U behoudt ten alle tijden de eigen regie, wij ondersteunen, maar 
nemen niets over. U bepaalt zelf of u gebruik maakt van de bestaande mogelijkheden. Wanneer u zich 
bijvoorbeeld eenzaam voelt en behoefte heeft aan meer (sociaal) contact en/of meer wil ondernemen, 
dan informeren wij u over de mogelijkheden. Wij zijn op de hoogte 
van veel activiteiten en mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen. 
Ook wanneer u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving  
kunt u bij ons terecht. Bent u op zoek naar informatie? We hebben  
geprobeerd deze brochure zo volledig mogelijk te maken, maar 
helaas past niet alle informatie in een boekje. Bel ons gerust, onze  
contactgegevens staan op de pagina hiernaast benoemd. 

Het seniorenadvies van Welzijn Rijswijk biedt naast informatie en 
advies op individueel niveau ook verschillende informatieve  
activiteiten aan op groepsniveau. We organiseren cursussen  
en themabijeenkomsten over bijvoorbeeld het (levens)testa-
ment, veiligheid en over de wetten in de zorg. Ook organiseren 
wij ieder jaar het Langer Thuis Festival (voorheen welzijnsbeurs). 

Hierbij willen wij u kennis laten maken met activiteiten die in  
Rijswijk worden aangeboden en vaak is er een informatiemarkt 

waarbij verschillende organisaties u informeren over wat zij voor  
  u kunnen betekenen. 

Activiteiten & ontmoeting
Ook organiseert het Seniorenadvies activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. Zo gaan bij de  
activiteit ‘Koffie of Lunch op locatie’ onze vrijwilligers met een steeds wisselende groep senioren (80+) 
op pad. Er wordt koffie gedronken en gebak gegeten of er wordt gezellig met elkaar geluncht. Dit 
vind plaats op diverse locaties, zoals tuincentra, brasserijen etc. Ook houden wij in samenwerking met 
onze collega’s van mantelzorgondersteuning maandelijks een muziekmiddag waarbij u anderen kunt 
ontmoeten, gezellig kunt kletsen en een dansje kunt doen. Daarnaast organiseren wij ook activiteiten 
die gebonden zijn aan een thema, zoals op Nationale ouderendag. Wilt u graag op de hoogte  
gehouden worden over actualiteiten en aankomende activiteiten? Schrijf u dan in voor onze  
nieuwsbrief. Dat kan door ons een mailtje te sturen of door naar onze website te gaan: 
www.welzijn-rijswijk.nl/seniorenadvies.

Informatief Huisbezoek
Daarnaast gaan onze vrijwilligers op bezoek bij inwoners van Rijswijk die de leeftijd van 80, 85, 90,  
95 of 100 jaar hebben bereikt. Dit heet het Informatief Huisbezoek. Tijdens dit bezoek komt een  
vrijwilliger een vragenlijst bij u afnemen waarin u bevraagd wordt over hoe u het ouder worden in 
Rijswijk ervaart. Deze informatie wordt anoniem verzameld en aan het einde van het jaar wordt hier 
een verslag van gemaakt. Deze wordt verstuurd naar de gemeente Rijswijk, zodat zij weten hoe zij 
hun beleid kunnen aanpassen om het ouder worden in Rijswijk zo prettig mogelijk te maken. Tijdens 
het bezoek geven de vrijwilligers u ook informatie en mocht het nodig zijn, bijvoorbeeld omdat u een 
vraag hebt die zij niet zelf kunnen beantwoorden, dan brengen zij u in contact met één van de  
seniorenadviseurs, zodat zij u verder kunnen helpen met uw vraag.

Onze dienstverlening is gratis en contact met ons 
kan via e-mail en telefonisch plaatsvinden, maar  
ook in onze wijkcentra. Wanneer u niet mobiel bent, 
is het voor ons geen probleem om bij u op  
huisbezoek te komen. Wie weet komt u ons wel 
tegen in het voorbijgaan, want wij zijn regelmatig  
op diverse plekken in de gemeente te vinden!

Contactgegevens:
 070 - 757 92 00
 seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl
 www.welzijn-rijswijk.nl/seniorenadvies

Team seniorenadviesTeam seniorenadvies
Welzijn RijswijkWelzijn Rijswijk

“Ik was uitgenodigd voor het  
Informatief Huisbezoek en wist 

eigenlijk niet goed wat ik hiervan 
kon verwachten, maar toen de 
vrijwilliger eenmaal bij mij thuis 
was, was ik erg blij dat ik het 

gedaan had. Ik weet nu dingen 
die ik anders nooit te weten was 

gekomen” 
- Mw. Jansen

“Door mijn situatie voor  
te leggen aan de  

seniorenadviseurs werd 
snel duidelijk wat er nodig 

was om weer verder te 
kunnen” 

- Dhr. Smit

“Ik vond het moeilijk  
om toe te geven, maar 

eigenlijk was ik al langere 
tijd eenzaam. Nu heb ik 

meer sociale contacten en 
sta ik weer positiever in het 

leven” Mw. Lelieveld
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Wonen 
Bent u op zoek naar een andere woning? In dit hoofdstuk 

kunt u lezen welke aanbieders er zijn, waar u zich kunt 
inschrijven om op aanbod te reageren, waar u zoal naar  

toe kunt verhuizen, wat de eventuele bijzonderheden zijn  
en wie u kan ondersteunen.

1.1 Woonnet Haaglanden
Op de website van Woonnet Haaglanden staat het gezamenlijke woning- 

aanbod van diverse woningcorporaties in de regio Haaglanden. U kunt op deze 
pagina zoeken naar sociale- en particuliere huurwoningen en koopwoningen. Via een zoekopdracht 
ziet u woningen die voldoen aan uw woonwensen. Om op een woning te kunnen reageren, moet u 
een account aanmaken, dit kost € 12,50 per jaar. 

Contactgegevens 
 088 - 488 70 00
 www.woonnet-haaglanden.nl 

1.1.1 Woonnet Haaglanden adviseurs / seniorenmakelaar 
Heeft u de wens om te verhuizen naar een seniorenwoning en woont u in een grote sociale huur- 
woning? Dan kunt u terecht bij de seniorenmakelaar van Woonnet Haaglanden. Hij of zij gaat graag 
met u in gesprek en denkt met u mee over de verhuismogelijkheden. De inzet is vooral gericht op 
woningzoekenden van 55+ jaar die in een grote sociale huurwoning wonen. Een grote sociale huur-
woning is een eengezinswoning of een vijfkamerappartement met een woonoppervlakte van minimaal 
80m2. De makelaar beantwoordt uw vragen, geeft tips en biedt u waar mogelijk de helpende hand. Hij 
of zij heeft goede kennis van de huurwoningen in uw gemeente en kan u adviseren welke woningen 
geschikt zijn, mede op basis van uw inkomen en het aantal personen dat verhuist. U moet 
ingeschreven staan bij Woonnet Haaglanden om van deze dienst gebruik te kunnen maken. 
 
Klantcontactcentrum  
Woonnet Haaglanden

 088 - 488 70 00 (ma-do)
 www.woonnet-haaglanden.nl

Seniorenmakelaar Vidomes
 088 - 845 66 00 
 www.vidomes.nl

Seniorenmakelaar Sociale Verhuurders  
Haaglanden

 079 - 303 00 00
 www.socialeverhuurdershaaglanden.nl 

 
1.2 Funda
Op de website van Funda is vrijwel het volledige  
Nederlandse koopwoningaanbod te vinden dat via  
makelaars wordt aangeboden. U vindt hier huur- en  
koopwoningen. U kunt ook via deze website uw huis  
verkopen. Ga naar www.funda.nl voor meer informatie.

1. 
1.3 Pararius
Op de website van Pararius staat het particuliere woningaanbod van zowel huur- als koopwoningen. 
Op Pararius vindt u het nieuwste woningaanbod. Dit aanbod wordt geplaatst door makelaars en  
andere professionele aanbieders. Pararius is gratis. Kijk voor meer informatie op www.pararius.nl.

1.4 Groepswonen Ouderen Rijswijk (55+) 
Groepswonen op de Bazuinlaan bestaat uit 31 tweekamerwoningen van circa 70m2, met een grote 
woon- en slaapkamer, een badkamer en eigen berging. Er is een lift, een gemeenschappelijke  
activiteitenruimte en een gemeenschappelijke tuin met een berging voor bijv. een fiets. Een deel  
van de woningen is aangepast. In de activiteitenruimte en de tuin worden veel activiteiten  
georganiseerd. Bij deze woonvorm is sprake van sociale controle en helpt men elkaar waar  
nodig en mogelijk. U kunt via Woonnet Haaglanden  
reageren op deze woningen.

Contactgegevens
 Bazuinlaan 2 fl. 101, Rijswijk
 06 - 22 97 64 13
 b.j.vanoijen@hetnet.nl

1.5 Belvedère (serviceflat)
In Belvedère kunt u een 2-, 3- of 5-kamer appartement kopen. Het appartementencomplex is centraal 
gelegen ten opzichte van diverse winkels en winkelcentrum ‘In de Bogaard’, openbaar vervoer en de 
belangrijke uitvalswegen. U kunt gebruik maken van diverse faciliteiten zoals het bestellen van  
koelverse of warme maaltijden, logeerkamers, wasserette, werkbank met gereedschap en biljart- 
kamer. Er is een recreatiezaal en er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals koffie ochtenden, 
muzikale avonden, voordrachten/lezingen, toneel en films. Er is wekelijks gymnastiek, er kan  
gesjoeld, bridge of koersbal worden gespeeld.

Contactgegevens            
 Dr. H.J. Colijnlaan 6, Rijswijk   
 070 - 394 23 00
 info@belvedere-rijswijk.nl
 www.belvedere-rijswijk.nl

1.6 Over de Bogaard
Deze seniorenwoningen worden beheerd door Vesteda. De woningen liggen in de centraal gelegen 
wijk Steenvoorde. Er zijn veel faciliteiten in de wijk; winkelen kunt u in het nabij gelegen  
winkelcentrum ‘In de Bogaard’. U kunt zich gratis  
inschrijven voor deze woningen.

Contactgegevens
 Hilvoordestraat, Rijswijk   
 088 - 456 16 56 (toets 1)
 verhuur@vesteda.com   
 www.vesteda.nl

Bijzonderheden
• 55+ huurwoningen
• Gezamenlijke activiteiten 
• Max. jaarinkomen stellen € 34.000,-  
 alleenstaanden € 23 - 24.000,-

Bijzonderheden
• Koopwoningen
• 2-, 3- en 5- kamer appartementen 
• Huismeester en personeel

Bijzonderheden
• Huurwoningen
• 2/3 kamer appartementen
• Huismeester
• Gemeenschappelijke ruimte
• Inkomenseis is minimaal 4,5 keer
 de huurprijs bruto per maand

“Het was spannend om  
op deze leeftijd nog te  

verhuizen, maar ik ben blij 
dat ik het gedaan heb! Deze 
55+ woning past veel beter 
bij mijn situatie. Nu kan een 
jong gezin jarenlang in mijn 
eengezinswoning wonen” 

- mw. de Vries, 86 jaar
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1.7 Garantwoningen huren bij WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)
Wilt u zelfstandig wonen en gebruik maken van servicediensten en zorgvoorzieningen dichtbij uw 
woning? Dan is een garantwoning van WZH mogelijk iets voor u. Het thuiszorgteam van WZH levert 
op uw verzoek thuiszorg. Professionals, zoals de wijkverpleegkundige en behandelaren staan voor u 
klaar. Samen kijken we naar wat u zelf kunt, waar uw familie en mantelzorgers u mee helpen en waar 
ons thuiszorgteam u bij kan ondersteunen. Woonzorgcentrum Haaglanden heeft op verschillende lo-
caties in Den Haag en Leidschendam-Voorburg garantwoningen in de verhuur. Wilt u meer informatie 
over de huurwoningen van WZH? Neem dan contact op met de WZH Klantenservice.

Contactgegevens
 070 - 756 16 00
 klantenservice@wzh.nl

1.8 Particuliere huurwoningen in Onderwatershof
U kunt een vrije sector appartement huren in woonzorgcentrum Onderwatershof. Deze woningen  
worden verhuurd door Rijswijk Wonen. Cardia houdt de wachtlijst bij. Aanmelden voor de wachtlijst 
verloopt via het Klantenbureau van Cardia. Wanneer u 
nu of in de toekomst zorg nodig heeft of andere  
diensten van Cardia dan kan dat. U kunt ook met een 
WLZ indicatie voor Volledig Pakket Thuis (VPT) zorg 
terecht. 

Contactgegevens
 van Vredenburchweg 26, Rijswijk
 070 - 800 88 88
 klantenbureau@cardia.nl
 www.cardia.nl

 
1.9 Beukenheim (woningen gelegen aan Onderwatershof, Cardia)
Het complex Beukenheim biedt sociale huurwoningen. Cardia houdt de wachtlijst bij. Aanmelden voor 
de wachtlijst verloopt via het Klantenbureau van Cardia. De woningen worden verhuurd door Rijswijk 
Wonen. Inkomensnorm: verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan € 39.550,- . Indien het inkomen  
hoger is, maar er wel 10 uur of meer zorg per week wordt afgenomen, vervalt de inkomenseis en kan 
u ook in aanmerking komen.  U kunt ook met een WLZ  
indicatie voor VPT zorg terecht.  

Contactgegevens 
 Van Vredenburchweg 28, Rijswijk
 070 - 800 88 88
 klantenbureau@cardia.nl
 www.cardia.nl

 
1.10 Boogvoorde (woningen gelegen in Steenvoorde, Florence)
Binnen complex Steenvoorde in Rijswijk worden zorgwoningen verhuurd door Rijswijk Wonen. Deze 
zorgwoningen heten Boogvoorde. U kunt gebruikmaken van de faciliteiten van woonzorgcentrum 

Bijzonderheden
• Vrije sector huurwoningen
• Gebruik gemeenschappelijke  
 ruimtes en faciliteiten 
• Inkomensnorm verzamelinkomen 
 vanaf €40.000 en of aantoonbaar 
 eigen (spaar)vermogen.
• Ook geschikt voor echtparen, waarbij 
 1 van de 2 zorgbehoeftig is.

Bijzonderheden
• Sociale huurwoningen
• Gebruik gemeenschappelijke  
 ruimtes en faciliteiten  
 Onderwatershof
• Ook geschikt voor echtparen, waarbij 
 1 van de 2 zorgbehoeftig is.

Steenvoorde en van de thuiszorg van Florence. Om in aanmerking te komen voor de zorgwoningen  
in Boogvoorde moet u aan de volgende punten voldoen:
• U heeft minimaal twee keer per dag (vier uur per week) hulp nodig bij de persoonlijke  
 verzorging, voor een periode langer dan een jaar. Hierbij worden het aan- en uittrekken 
 van steunkousen en huishoudelijke hulp niet meegerekend.
• U komt in aanmerking voor een sociale huurwoning (max. € 38.550,- bruto). 
 Wanneer u interesse heeft in een woning in Boogvoorde, dan kunt u op de wachtlijst 
 worden geplaatst. Neemt u hiervoor contact op met de 
 zorgbemiddeling van Florence. 

Contactgegevens
 Generaal Spoorlaan 62, Rijswijk
 070 - 754 57 24
 zorgbemiddeling@florence.nl   
 www.florence.nl

1.11 Wonen in verpleeghuis
Wanneer u niet meer zelfstandig kunt wonen zijn er in Rijswijk en omgeving verschillende  
mogelijkheden tot wonen met zorg. Bijvoorbeeld:
• Woonzorgcentrum Onderwatershof, Cardia;
• Woonzorgcentrum Steenvoorde, Florence;
• Woonzorgcentrum Vredenburch, Florence;
• Woonzorgcentrum Sammersbrug, Woonzorgcentrum Haaglanden (WZH).

U heeft voor langdurige zorg en verpleging een zorgprofiel vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig 
om naar deze woningen te verhuizen. Dit zorgprofiel moet worden aangevraagd bij het Centrum  
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Indien u bent opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum en  
het blijkt dat u niet meer naar huis kunt, dan regelt de Transfer-verpleegkundige dat u op een  
passend plek terecht komt. 

1.12 Verhuizen
1.12.1 Zwennes Totaal Service
Bij de verhuizing van senioren wordt het werktempo en het aantal mankrachten per woning  
aangepast. Zij streven naar een rustige en fijne verhuizing voor senioren. De ene persoon kan qua 
drukte en bedrijvigheid meer aan dan de andere persoon en daarom is het voor alle partijen van  
belang dat hier duidelijke afspraken over gemaakt worden.

Dupliceren van woonruimtes
Door het toepassen van een techniek; het dupliceren van woonruimtes, wordt het wennen aan een 
nieuwe woonomgeving eenvoudiger. Voor (dementerende) ouderen wordt het steeds moeilijker om 
te kunnen gaan met nieuwe en/of veranderende situaties, zoals bij een verhuizing. Dit kan voor veel 
stress en spanning zorgen. De sfeer en de indeling van de oude woning wordt overgebracht naar de 
nieuwe woonsituatie om het vertrouwde gevoel van thuis zoveel te behouden.

Contactgegevens 
 015 - 364 13 54 of 06 - 42 72 66 28
 info@zwennestotaalservice.nl
 www.zwennestotaalservice.nl

Bijzonderheden
• Sociale huurwoningen
• Gebruik gemeenschappelijke  
 ruimtes en faciliteiten Steenvoorde
• Minimaal 4 uur per week thuiszorg 
 nodig
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Zorg 
Heeft u zorg nodig, bijvoorbeeld bij het wassen en 

aankleden, steunkousen aantrekken, medicatie innemen of 
wondverzorging? Dan kunt u thuiszorg aanvragen. Heeft  

u een lichamelijke ziekte, een beperking of dementie en  
heeft u daarbij verpleging met persoonlijke zorg nodig?  

Dan kunt u een wijkverpleegkundige vragen om langs te komen. 
Dit vraagt u aan via de thuiszorginstelling. De vergoeding valt dan 

vaak onder de zorgverzekering.

2.1 Huisartsen
Een huisarts is het eerste aanspreekpunt voor problemen met de gezondheid. Dankzij de veelzijdige 
medische kennis kan de huisarts een groot gedeelte van gepresenteerde klachten zelf behandelen. 
Voor de overige klachten wordt doorverwezen naar een medische specialist of andere hulpverlening. 
De huisarts is coördinator van alle benodigde zorg voor een patiënt. 

2.2 Praktijkondersteuner (POH)
Als u een chronische ziekte heeft, kunt u te maken krijgen met de praktijkondersteuner. Hij/zij doet  
de controles voor één of meer chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en astma.  
De praktijkondersteuner is hiervoor opgeleid en krijgt instructies van de huisarts. Als u psychische 
klachten heeft, bespreekt u die eerst met uw huisarts. Daarna kan de huisarts aan de praktijk- 
ondersteuner GGZ (POH-GGZ) vragen om u verder te helpen. Bijvoorbeeld met de verheldering van 
uw problemen en met een kortdurende behandeling. De POH-GGZ bespreekt regelmatig met de  
huisarts hoe het gaat. Net als de huisarts, heeft de praktijkondersteuner GGZ beroepsgeheim.  
In het volgende overzicht kunt u alle Rijswijkse huisartsen vinden, daarbij staan ook de POH-ers  
van de praktijk benoemd.

Huisartsenpraktijk de HOF
Dr. Anicic- Bader, Dr. Darby, Dr. Agterberg 
& Dr. v.d. Zalm
POH ouderen, POH Somatiek & POH GGZ

 Van Vredenburchweg 26, 2282 SK Rijswijk
 070 - 399 46 64

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder
Dr. Hoekstra & Dr. de Doelder
POH ouderen, POH GGZ en POH somatiek

 Haagweg 191, 2281 AK Rijswijk
 070 - 399 42 03

Huisartsenpraktijk Vredenburch 
Dr. van Hoolwerff, Dr. Idenburg & 
Dr. Kakkenberg
POH somatiek, POH GGZ & POH Ouderen

 Van Vredenburchweg 71b, 2282 SE Rijswijk
 070 - 390 02 02

Huisartsenpraktijk Agape
Dr. Kersch – Alferink, Dr. Tati, Dr. Wai,
Dr. van Bemmelen, Dr. Molenaar, Dr. Dbijou 
& Dr. Ramdien
POH, POH GGZ, POH ouderen

 Dr. H.J. van Mooklaan 33K, 2286 BB Rijswijk
 070 - 394 89 30

Huisartsenpraktijk Tombrock
Dr. Tombrock & Dr. Tombrock-Scheffer
POH somatiek/ouderen, POH GGZ, Diabetes- en 
longverpleegkundige

 Sir. Winston Churchilllaan 384, 
 2285 SK Rijswijk

 070 - 393 10 00

2.
Huisartsenpraktijk G.F.W. Hoogslag
Dr. Hoogslag
POH somatiek & POH GGZ

 Van Vredenburchweg 71c, 2282 SE Rijswijk
 070 - 399 18 18

Huisartsenpraktijk Hölscher
Dr. Hölscher
POH ouderen

 Van Vredenburchweg 71d, 2282 SE Rijswijk
 070 - 399 23 76

Huisartspraktijk S P Mahabir 
Dr. Mahabir
POH-Somatiek en POH-GGZ

 Dr. H.J. van Mooklaan 33S, 2286 BB Rijswijk 
 070 - 394 44 07

Huisartsenpraktijk Steenkist
Dr. Steenkist
POH-Somatiek en POH GGZ 

 Huis te Landelaan 61-63, 2283 VB Rijswijk
 070 - 394 93 90

Huisartsenpraktijk Kielman
G.W. Kielman en M. Kielman (jr.)
POH GGZ & POH Chronisch

 Huis te Landelaan 61-63, 2283 VB Rijswijk
 070 - 393 92 92

Huisartsenpraktijk RijswijkBuiten
Dr. van der Berg, Dr. van den Bles & Dr. van Wijk
POH somatiek & POH GGZ

 Van Rijnweg 9, 2286 KC Rijswijk
 070 - 209 20 63

Huisartsenpraktijk LeoCura
Dr. Inan-Arslan & Dr. Bougie-de Leeuw
POH ouderen, POH GGZ, long- en  
diabetesverpleegkundige

 Dr. H.J. van Mooklaan 33B, 2286 BB Rijswijk
 070 - 393 02 63

Huisartspraktijk Dr J. Cimic
Dr. Cimic
POH

 Huis te Landelaan 31, 2283 VA Rijswijk
 070 - 398 98 67

Huisartsenpraktijk Oud Rijswijk - Arts en Zorg
Dr. Lee, Dr. Otten, Dr. tori & Dr. Wierenga
POH & POH GGZ

 Van Vredenburchplantsoen 1,  
 2282 SK Rijswijk

 070 - 390 89 89

Gezondheidscentrum Atrium - Arts en Zorg
Dr Arbouw, Dr. Huisman, Dr. Matthijs,
Dr. van Son & Dr. Vuijk
POH & POH-GGZ

 Haagweg 98, 2282 AE Rijswijk
 070 - 399 19 19

Huisartsen Otaredian & Ramdin
Dr. Otaredian & Dr. Ramdin
POH-Somatiek, POH-GGZ & POH ouderen

 Schaapweg 10, 2285 SP Rijswijk
 070 - 336 14 53
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2.3 Thuiszorg
Heeft u thuis huishoudelijke hulp of begeleiding bij administratieve zaken nodig, omdat u dat door  
een ziekte of beperking niet kan? Bij de gemeente kunt u WMO* ondersteuning aanvragen. De 
WMO-consulente van de gemeente zal samen met u de mogelijkheden bespreken en kijken of u  
hiervoor in aanmerking komt.

Heeft u thuis verzorging of verpleging nodig omdat u een lichamelijke ziekte, een beperking of  
dementie hebt, of heeft u zorg nodig rondom het levenseinde? Via de reguliere thuiszorginstelling 
kunt u een indicatie voor zorg aanvragen. De wijkverpleegkundige zal samen met u de mogelijkheden 
voor hulp bij wassen en aankleden, wondverzorging, medicatie, dagbesteding of terminale zorg  
bespreken en de zorgmomenten afhankelijk van uw zorgbehoefte dagelijks inplannen. Daarnaast  
zal de wijkverpleegkundige kijken of de zorgverlening vergoed wordt uit de WMO, ZVW*, WLZ*  
of jeugdwet. Het CAK* berekent wat uw wettelijke inkomensafhankelijke eigen bijdrage zal zijn.

*WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning / *ZVW - Zorgverzekeringswet
*WLZ - Wet Langdurige Zorg / *CAK - Centraal Administratie Kantoor

2.3.1 Particuliere thuiszorg & thuis-ondersteuning
Als u geen gebruik wilt of kunt maken van de reguliere thuiszorgaanbieder dan kunt u contact  
opnemen met een particulier thuiszorgbureau. Indien u een indicatie voor zorg heeft, kunt u een  
persoonsgebonden Budget (PGB) aanvragen en met het budget dat beschikbaar wordt gesteld zelf de 
zorg inkopen. Het bureau waarmee u samenwerkt zal u daarin de nodige ondersteuning bieden.
Komt u niet in aanmerking voor een indicatie voor zorg en wilt u wél ondersteuning, dan kunt u uit 
eigen middelen de zorg bij een particulier thuiszorgbureau inkopen.

Een particulier bureau biedt veel mogelijkheden zoals een luisterend oor, gezelschap, hulp in  
huishouden, koken, boodschappen doen, klusjes in huis en in complexere zorgsituaties wordt  
persoonlijke verzorging en verpleging geboden door professionele zorgverleners. Vaak kunnen  
deze bureaus meer uren aaneengesloten zorg bieden. Voorbeeld hiervan is 24-uurs zorg thuis om  
de mantelzorger te ontlasten als de partner dementie heeft of in de terminale levensfase. 

Particuliere thuiszorg en ondersteuning aan huis betaalt u zelf of, indien u een indicatie heeft, via een 
PGB (Persoons Gebonden Budget) vanuit WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of  WLZ (Wet 
Langdurige Zorg). Er is veel mogelijk; een luisterend oor, hulp bij persoonlijke verzorging, huishouden, 
koken, boodschappen doen, klusjes in huis en nog veel meer. Dit gaat altijd in overleg en het aanbod 
kan per organisatie verschillen. Zo doen Haghevoorde en de Goede Thuiszorg bijvoorbeeld thuiszorg, 
zoals verpleging en verzorging. ZorgMies, Home Instead en Saar aan Huis leveren juist onder- 
steunende diensten zoals gezelschap houden, boodschappen, koken, begeleiding naar arts/ 
ziekenhuis, etc..

Haghevoorde
 070 - 301 02 60 
 info@haghevoorde.nl 
 www.haghevoorde.nl 

De goede Thuiszorg
 070 - 250 42 70
 a.yumsel@degoedethuiszorg.nl

 www.degoedethuiszorg.nl

Home Instead
 085 - 876 87 94  
 info.hzo@homeinstead.nl
 www.homeinstead.nl/hco

Saar aan Huis
 070 - 200 29 59
  haaglanden@saaraanhuis.nl
 www.saaraanhuis.nl 

ZorgMies
 015 - 781 05 60  
 info@zorgmiesdelft.nl 
 www.zorgmies.nl

Florence
 070 - 413 10 00
  info@florence.nl
 www.florence.nl

2.4 Wijkverpleegkundigen
Een wijkverpleegkundige is een verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de zorg bij patiënten 
thuis binnen een bepaalde wijk of buurt. Zij beoordeelt welke zorg u nodig heeft zodat u met de  
nodige ondersteuning zo goed mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren. Zij stelt een  
verpleegkundig zorgplan op en vraagt bij de juiste instantie de indicatie voor zorg aan. Het team  
thuiszorgmedewerkers waarmee zij samenwerkt verrichten (verpleegkundige) taken bij mensen  
thuis zoals:
• Begeleiden, adviseren en observeren bij zelfzorg en overname van taken waartoe mensen zelf 
 niet (meer) in staat zijn, meestal vanwege een handicap, ziekte of stoornis; 
• Assisteren bij de persoonlijke verzorging van patiënten (wassen, afdrogen, aan- en uitkleden, 
 verschonen, etc.);
• Verrichten van verpleegkundige handelingen (bijv. het inbrengen van een katheter en het 
 aanbrengen van een infuus);
• Verstrekken van informatie en advies bij mensen thuis;
• Voeren van overleg met ziekenhuizen, huisartsen, het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 
 en het Zorgkantoor;
• De meeste organisaties bieden gespecialiseerde zorg en begeleiding in de laatste levensfase.

Heeft u een indicatie voor wijkverpleging? Dan kunt u kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen:
• Zorg In natura (ZIN): U kiest uit zorgaanbieders waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft. 
 Informeer bij de gemeente (sociaal wijkteam of WMO-loket), uw contactpersoon in het ziekenhuis of 
 zorginstelling (transferverpleegkundige) of uw huisarts welke zorgaanbieders er zijn.
• Via een PGB (persoonsgebonden budget): met een PGB voor wijkverpleging regelt u zelf 
 persoonlijke verzorging en verpleging bij u thuis.

Florence
 070 - 413 10 00
  info@florence.nl
 www.florence.nl

Cardia
 070 - 800 85 50
 info@cardia.nl
 www.cardia.nl

PrivaZorg Haaglanden
 070 - 385 18 33
  info@privazorgdenhaag.nl
 www.privazorg.nl

WoonZorg Haaglanden 
 070 - 756 16 00
  klantenservice@wzh.nl
 www.wzh.nl

De Zorgster
 070 - 364 33 76
  info@dezorgster.nl
 www.dezorgster.nl

De Goede Thuiszorg
 070 - 250 42 70
  info@degoedethuiszorg.nl
 www.degoedethuiszorg.nl

Home Instead
 085 - 876 87 94
  info.hzo@homeinstead.nl
 www.homeinstead.nl/hco

“Ik ben erg blij met  
de thuiszorg, doordat  

zij mij helpen met  
wassen en aankleden 
begin ik de dag weer 

met frisse moed”
– mw. Jansen, 78 jaar14 15



2.4.1 Persoonsgebonden Budget (PGB)
Een persoonsgebonden budget (PGB) is geld waarmee u zelf hulp inkoopt. U komt in aanmerking voor 
een PGB als u een indicatie voor zorg heeft in de WMO, ZVW, Wlz of jeugdwet (zie punt 2.3). U moet 
aan een aantal voorwaarden voldoen.

ZVW:
• U heeft een indicatie voor zorg vanuit de ZVW;
• U bent in staat een budgetplan te maken;
• U bent in staat het PGB te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Dit houdt in: 
 overeenkomsten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, controleren of afspraken met 
 zorgverleners worden nagekomen, et cetera;
• U heeft een specifieke zorgvraag, waardoor u geen gebruik kunt maken van 
 thuiszorginstellingen waar uw zorgverzekeraar een contract mee heeft.

Wlz:
• U heeft een indicatie voor zorg vanuit de Wlz;
• U heeft met het zorgkantoor besproken waarom een Wlz-PGB geschikt voor u is;
• U schrijft in een budgetplan welke zorg u bij welke zorgverlener(s) inkoopt;
• U sluit met iedere zorgverlener een aparte zorgovereenkomst af, waarbij u een aparte 
 zorgbeschrijving maakt (meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale 
 Verzekeringsbank);
• U dient aan te geven of u zelf het PGB gaat beheren, of dat dit door een vertegenwoordiger 
 wordt gedaan (in sommige gevallen is het aanstellen van een vertegenwoordiger zelfs verplicht);
• U mag geen behandelingen betalen uit het PGB.

Jeugdhulp:
• Het kind heeft een indicatie voor zorg vanuit de Jeugdwet;
• Ouders/ verzorgers van het kind moeten aan de gemeente kunnen uitleggen waarom zorg in natura 
 (ZIN) niet geschikt is voor het kind;
• Het kind is jonger dan 18 jaar;
• Voor het kind wordt alleen zorg ingekocht die cliëntgericht en veilig is;
• De gemeente kent het kind een individuele voorziening toe;
• Ouders/ verzorgers van het kind zijn in staat het PGB te beheren (eventueel met hulp van een 
 vertegenwoordiger).

WMO:
• U heeft een indicatie voor zorg vanuit de WMO;
• U moet aan de gemeente kunnen uitleggen waarom zorg in natura (ZIN) niet geschikt voor u is;
• U bent in staat het PGB te beheren (eventueel met hulp van een vertegenwoordiger). Dit houdt in: 
 overeenkomsten afsluiten met zorgverleners, zorg inplannen, controleren of afspraken met 
 zorgverleners worden nagekomen, et cetera;
• U gebruikt het PGB alleen om ‘doeltreffende’ ondersteuning in te kopen. Doeltreffende 
 ondersteuning zijn vormen van ondersteuning die ervoor zorgen dat u zelfstandiger kunt leven. 
 De ondersteuning dient tevens cliëntgericht en veilig te zijn.

2.5 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Zorg vanuit de WMO bestaat uit ondersteunende hulp die aangevraagd wordt bij de gemeente.  
De gemeente gaat uit van uw eigen kracht, van wat u zelf nog kunt of zelf kunt regelen, zo mogelijk 
met hulp van uw naasten. Waar nodig biedt de WMO onderstaande hulp. Volgens de WMO is de  
gemeente verantwoordelijk voor:
• hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel);
• vervoer (bijvoorbeeld regiotaxi);
• hulp bij het huishouden;
• begeleiding, dagbesteding en vervoer;
• kortdurend verblijf in een instelling;
• ondersteuning mantelzorgers en cliëntondersteuning;
• beschermd wonen voor inwoners met een psychische beperking (in regionaal verband).

2.6 Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Zorg vanuit de WLZ bestaat uit een combinatie van verpleging, verzorging, begeleiding,  
dagbesteding, logeren of hulp bij het huishouden. De zorg richt zich op kwetsbare mensen die 24 uur 
per dag zorg of toezicht nodig hebben. Met een indicatie voor zorg in de WLZ kunt u thuiszorg krijgen 
en kunt u zich desgewenst ook inschrijven op de wachtlijst van een verpleeghuis.
 
WLZ-zorg is alleen mogelijk als:
• u zorg nodig heeft vanwege een lichamelijke ziekte of beperking, dementie, een verstandelijke 
 beperking of een zintuiglijke beperking;
• het duidelijk is dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft;
• u permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft.

2.7 Zorgverzekeringswet (ZVW)
Zorg vanuit de ZVW bestaat uit verzorging en verpleging tijdelijk of wat langere tijd van aard.  
Geboden wordt hulp bij wassen en aankleden, steunkousen aan en uitrekken, medicatie en  
verpleegkundige zorg zoals wondzorg, sondevoeding, injecties, katheterzorg etc. 

2.8 Specialistische zorg 
2.8.1 Ergotherapie 
Ouderdom kan met gebreken komen, waardoor het moeilijker kan worden om de dagelijkse dingen  
te doen. U wordt ongewild minder zelfstandig en soms zelfs afhankelijk van anderen. Ergotherapie 
kan uitkomst bieden. Een ergotherapeut helpt bij het weer kunnen uitvoeren van de dagelijkse  
handelingen. Bijvoorbeeld door aanleren van vaardigheden of het adviseren van hulpmiddelen. 
Daarmee kunt u weer de regie over uw leven terugnemen of behouden. U krijgt 10 uur ergotherapie 
vergoed vanuit de basisverzekering. Vraag uw huisarts of bel de ergotherapeut direct.

Ergotherapie Thuis
 06 - 18 89 25 67
 info@ergotherapiethuis.com
 www.ergotherapiethuis.com

Ergotherapie Florence
 070 - 413 10 00
 info@florence.nl
 www.florence.nl

Ergotherapie WZH
 070 - 756 16 00
 aanmeldingeerstelijn@wzh.nl 
 www.wzh.nl
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2.8.2 Fysiotherapie 
U kunt last hebben van één of meerdere vaak chronische, lichamelijke problemen. Een  
fysiotherapeut kan u helpen om deze klachten te verhelpen of te verminderen. De fysiotherapeuten 
zijn gespecialiseerd in verschillende vormen van fysiotherapie zoals bijvoorbeeld manuele therapie  
en oedeemtherapie. Ze kunnen u helpen bij uiteenlopende klachten zoals gewrichtsklachten of  
lichamelijke problemen door hart- en longaandoeningen, ontstekingsziekten zoals reuma en  
neurologische aandoeningen. In sommige gevallen kan de fysiotherapeut aan huis komen,  
informeer naar de mogelijkheden bij de door u gekozen organisatie. In de meeste gevallen heeft  
u recht op gedeeltelijke of gehele vergoeding.

Bioch/van der Lans  
fysiotherapie en oefentherapie

 Dr. H.J. van Mooklaan 33F,
 2286 BB Rijswijk

 070 - 396 39 78
 info@biochvanderlans.nl
 www.biochvanderlans 

 fysiotherapie.nl

Fysiotherapie Florence 
 070 - 413 10 00
 info@florence.nl
 www.florence.nl

FysioTotaal
 Generaal Spoorlaan 62,

 2285 CH Rijswijk
 070 -396 83 92
  praktijk@fysiototaal.net
 www.fysiototaal.net

McCormick en Gruijs
 Minister Talmalaan 116,

 2285 EJ Rijswijk
 070 - 336 09 01
  info@mccormick-gruijs.nl
 www.mccormick-gruijs.nl

T.I.M. Fysiotherapie 
Oud-Rijswijk

 Van Vredenburchweg 26,
 2282 NJ Rijswijk

 085 - 040 60 38
  info@timfysiotherapie.nl
 www.timfysiotherapie.nl

T.I.M. fysiotherapie 
Nieuw-Rijswijk

 Schaapweg 10,
 2285 SP Rijswijk

 085 - 040 60 38
  info@timfysiotherapie.nl
 www.timfysiotherapie.nl

Fysio Solutions
 Nijverheidsstraat 68,

 2288 BB Rijswijk
 070 - 415 00 21
  info@fysiosolutions.nl
 www.fysiosolutions.nl

Fysiotherapie Rijswijk
 Tollensstraat 7,

 2282 BM Rijswijk
 070 - 390 96 65
 info@fysiotherapierijswijk.nl
 www.fysiotherapierijswijk.nl

PUUR Fitness, sport & 
fysiotherapie

 Schaapweg 4,
 2285 SP Rijswijk 

 070 - 250 58 50
  mail@puurfysiotherapie.nl
 www.puurfysiotherapie.nl

2.8.3 Casemanager 
De wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie kunnen ingewikkeld en complex zijn. Een 
casemanager dementie helpt om de juiste weg hierin te bewandelen. Hij of zij is een onafhankelijke 
en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert,  
begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager u om te gaan met dementie 
en de gevolgen die u in het dagelijks leven kunt ervaren. Mensen met een diagnose dementie (of een 
vermoeden van), kunnen op verzoek een vaste begeleider toegewezen krijgen; een casemanager 
dementie.

Kosten inzet casemanager
Wanneer u geen zorgprofiel heeft, dan wordt het casemanagement vergoed vanuit de Zorg- 
verzekeringswet, dus vanuit uw basiszorgverzekering. U betaalt niets bij. Heeft u een zorgprofiel  
vanuit het CIZ, dan worden de kosten betaald vanuit de Wlz. U betaalt een inkomensafhankelijke  
eigen bijdrage, die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

U kunt de eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK. U kunt zich aanmelden nadat de 
diagnose voor uw aandoening is gesteld door uw huisarts of specialist. U kunt zich aanmelden bij:

Florence
 070 - 413 10 00
  info@florence.nl
 www.florence.nl

Cardia
 070 - 800 88 88
  klantenbureau@cardia.nl
 www.cardia.nl

WZH
 070 - 756 16 00 
  klantenservice@wzh.nl
 www.wzh.nl

De Zorgster
 070 - 364 33 76
  info@dezorgster.nl
 www.dezorgster.nl

2.8.4 Diëtisten
Een diëtist is de specialist op het gebied van voeding en gedrag. U krijgt  
advies op maat voor uw specifieke situatie. U kunt een diëtiste bezoeken in  
verband met gezondheidsproblemen waarbij u uw voeding aan moet passen. 
Denk aan hart- en vaatziekten, diabetes, maag- en darmproblemen, kanker of een 
voedselallergie. Maar u kunt ook een diëtiste bezoeken wanneer u volledig gezond  
bent en advies wilt over uw eetpatroon.

Florence
 070 - 413 10 02
 info@florence.nl
 www.florence.nl

Diëtistenpraktijk Marjan van Aelst 
 Dr. H.J. van Mooklaan 33, 2286 BB Rijswijk
 06 - 28 20 43 81 
 info@dietistenpraktijkmarjanvanaelst.nl
 www.dietistenpraktijkmarjanvanaelst.nl 

VIE (Voeding In Evenwicht) 
  info@viedietist.nl

 Van Vredenburchweg 71, 2282 SE Rijswijk
 Schaapweg 10, 2285 SP Rijswijk
 Anna van Hogendorpstraat 26, 2286 XW Rijswijk
 070 - 396 05 49

 Haagweg 191, 2281 AK Rijswijk
 070 - 399 42 03

2.8.5 Gespecialiseerde verpleegkundigen 
Gespecialiseerde verpleegkundigen zijn verpleegkundigen die een basisopleiding verpleegkunde 
hebben gevolgd en zich daarna verder hebben gespecialiseerd in specifieke zorg die voortkomt uit 
een doelgroep zoals, diabetesverpleegkundigen, longverpleegkundigen, wondverpleegkundigen, 
CVA-verpleegkundigen en Parkinsonverpleegkundigen. U kunt in contact komen met een  
gespecialiseerd verpleegkundige wanneer u het ziekenhuis of de huisarts heeft bezocht. Zou u graag 
in contact komen met een gespecialiseerd verpleegkundige, neem dan contact op met uw huisarts.

2.8.6 Specialist ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen en  
chronisch zieken met verschillende aandoeningen. Hij of zij brengt uw hele gezondheidssituatie in 
kaart en kijkt vervolgens met u en uw huisarts naar wat behandelaren en verzorgenden voor u kunnen 
betekenen. 

Het doel van de specialist ouderengeneeskunde is altijd om u zo prettig mogelijk oud te laten worden. 
Hij of zij kijkt naar wat kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. Wilt u uw  
situatie bespreken met deze specialist, dan is een verwijzing van uw huisarts nodig.
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2.8.7 Ouderenpsychiatrie
Ouder worden zorgt voor allerlei veranderingen. Deze veranderingen kunnen voor problemen of 
klachten zorgen. Wanneer dit het geval is spreekt men van levensfaseproblematiek. Veel  
voorkomende veranderingen bij het ouder worden zijn: verslechtering van de gezondheid,  
beperkingen in het lichamelijk functioneren, het eindigen van het werkzame leven (pensioen),  
zorgtaken verdwijnen (kinderen), het kleiner worden van het sociale netwerk door verlies van vrienden 
en familieleden, verhuizing naar een kleinere woning of verzorgings-verpleeghuis en- of psychische 
problemen. De meeste mensen kunnen hier goed mee omgaan en genieten van bijvoorbeeld  
vrijwilligerswerk of kleinkinderen. Niet iedere oudere volwassene maakt probleemloos de stap  
naar de volgende levensfase. Er kunnen psychische klachten ontstaan. Hiervoor kan men terecht  
bij de ouderenpsychiatrie.

2.9 Ontmoetingscentra
2.9.1 Het Trefpunt Welzijn Rijswijk
Het Trefpunt is een dagbesteding waarvoor geen indicatie nodig is. In het prachtige monumentale 
pand Het Oude Raadhuis, kunnen senioren elkaar één of meerdere malen in de week ontmoeten,  
creatief aan de slag gaan, spelletjes doen en samen van een verse warme maaltijd genieten.  
Deelnemers worden thuis opgehaald en na afloop weer terug gebracht. Er zijn dagen waarbij senioren 
met beginnende dementie aan kunnen sluiten. Op de dinsdag, woensdag en donderdag kan men ook 
kiezen om een dagdeel te komen. Dit is inclusief maaltijd. Kosten € 10,- per dag inclusief vervoer en 
maaltijd.

Contactgegevens
 Laan Hofrust 4, 2282 AL Rijswijk
 070 - 757 92 00 of 06 - 45 47 44 43 
  trefpunt@welzijn-rijswijk.nl
 www.welzijn-rijswijk.nl of www.ontmoetingscentrumrijswijk.nl

2.9.2 Westhoff, Florence
In revalidatiecentrum Westhoff aan het Julialaantje 38 in Rijswijk vindt u het ontmoetingscentrum  
Oranje Nassauhof. Hier kunt u meedoen aan activiteiten in een meer beschermde omgeving. Elke 
doordeweekse dag worden er verschillende activiteiten aangeboden als spelletjes. Ook kunt ook  
alleen een kop koffie komen drinken. In de nabijgelegen moestuin kunt u tuinieren. U heeft een  
indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz). 

Contactgegevens
 Julialaantje 38, 2283 TB Rijswijk
  whf.pgdag@florence.nl
 070 - 754 26 90
 www.florence.nl of www.ontmoetingscentrum.nl

2.9.3 Onderwatershof, Cardia
Wilt u graag meedoen aan dagactiviteiten, maar heeft u daarbij ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld 
omdat u wat vergeetachtig raakt, u graag meer contact wilt met anderen of misschien hulp nodig heeft 
bij het indelen van uw dag. Dan biedt ontmoetingscentrum Onderwatershof wellicht uitkomst.

Bewoners uit Rijswijk zijn van harte welkom om aan kleinschalige activiteiten mee te doen die  
afgestemd zijn op uw persoonlijke interesses. Tijdens het dagprogramma wordt er ook een maaltijd 
genuttigd. Het doel is om u meer dagstructuur te kunnen bieden, zodat u langer verantwoord en 
zelfstandig thuis kunt wonen. Om bij Ontmoetingscentrum Onderwatershof activiteiten te doen heeft 
u een indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo). Alle deelnemers kunnen worden 
gehaald en thuis gebracht. 

Contactgegevens
 06 - 18 41 43 15
  adekker1@cardia.nl 
 www.cardia.nl

2.9.4 Woonzorgcentra Haaglanden WZH Dag- en activiteitencentra
FIT & FUN: Dagbesteding 
Lekker actief blijven gecombineerd met leuke activiteiten om anderen te ontmoeten? Kom kennis- 
maken met het FIT & FUN-dagbestedingsprogramma van WZH voor ouderen met en zonder indicatie. 
Dit programma is ingedeeld in twee onderdelen:
• FIT: activiteiten gericht op bewegen, geheugen- en zelfredzaamheidtraining;
• FUN: activiteiten gericht op ontspanning en ontmoeting, (re)creativiteit, muziek, het versterken 
 van sociale contacten en het eigen netwerk.

Actief ontmoeten (met en zonder indicatie)
Heeft u geen indicatie, maar bent u wel op zoek naar sociaal contact en ondersteuning gericht op
alledaagse zaken? Dan kunt u terecht bij een van de ontmoetingscentra van WZH, waar u kunt
meedoen aan bewegings-, geheugentrainings- en welzijnsactiviteiten. 

Contactgegevens
 070 - 756 16 00
  klantenservice@wzh.nl
 www.wzh.nl/dagbesteding

2.10 Tijdelijk logeren met zorg
2.10.1 Zorghotel Residence Haganum
Residence Haganum biedt diverse mogelijkheden voor tijdelijk verblijf (Zorghotel). U kunt bij hen  
terecht voor een korte of langere logeerperiode. Het kan gaan om overbruggingszorg (Wlz),  
herstelzorg en respijtzorg. Zo kan u bijvoorbeeld herstellen van een ziekenhuisopname, bijkomen  
van een moeilijke thuissituatie of uw mantelzorgers even ontlasten. U kunt hierbij denken aan 
spoedopvang en geplande opvang.

Contactgegevens
 Tasmanstraat 188-1, 2518 VT Den Haag
 070 - 318 49 00
  info@residencehaganum.nl
 www.valuaszorggroep.nl/locatie/residence-haganum
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2.10.2 Strandgoed Ter Heijde (logies en respijt)
Strandgoed ter Heijde is een logeerhuis waar mensen met een lichamelijke beperking en/of een lich-
te vorm van dementie kunnen logeren, zodat hun mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft om te  
ontspannen of om te herstellen van een operatie of ziekte. 

Even tijd nemen voor uzelf, het klinkt zo vanzelfsprekend en logisch. En dat is het ook. Toch zijn er 
veel mantelzorgers die dat niet zo gemakkelijk kunnen. Het is daardoor steeds moeilijker om de  
mantelzorg vol te houden. U kunt overbelast raken. Als u voor een ander zorgt is tijd voor uzelf niet  
altijd eenvoudig te organiseren. Betrokken en geschoolde vrijwilligers en zorgmedewerkers staan 
klaar om de taken van de mantelzorger voor een korte periode over te nemen. De zorg van thuis 
wordt zo voortgezet in onze logies & respijt, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Contactgegevens
 015 - 515 50 00 of 06 - 53 91 01 01
  strandgoed@pietervanforeest.nl 
 www.pietervanforeest.nl

 

Hulp en  
ondersteuning

Bij het ouder worden kunt u te maken krijgen met vraag- 
stukken, waarbij u hulp of advies kunt gebruiken. Denk aan het 

zelfstandig blijven wonen of juist verhuizen, het zorgen voor uw 
naasten, mobiliteit, sociale contacten onderhouden of aangaan, het 

deelnemen aan activiteiten of een andere vorm van vrijetijdsbesteding. 
In dit hoofdstuk leest u wie u met raad en daad kan bijstaan.

3.1 Seniorenadviseur Welzijn Rijswijk
De Seniorenadviseur is de spin in het web als het gaat om vragen over zorg, wonen, financiën en  
welzijn. Alle zelfstandig wonende senioren (65+) en mensen uit hun omgeving, zoals mantelzorgers, 
famillieleden en buren, kunnen bij hen terecht. De Seniorenadviseur is een onafhankelijke  
vertrouwenspersoon die u bijstaat zodat het zelfstandig wonen makkelijker, prettiger en leuker blijft  
of weer wordt. De Seniorenadviseur werkt met u samen aan het behouden of terugkrijgen van de 
regie over uw leven.

Contactgegevens
 070 - 757 92 00 
  seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl 
 www.welzijn-rijswijk.nl/seniorenadvies

3.2 Mantelzorgondersteuning Welzijn Rijswijk
Bent u mantelzorger? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke of 
gehandicapte naaste. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of 
kennis. De mantelzorgconsulenten bieden informatie, advies en ondersteuning daar waar nodig:  
zij denken met u mee en helpen u op weg. Een praktische tip of een luisterend oor, soms kan het net 
even het verschil maken. 

Contactgegevens
 070 - 757 92 00
  mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl 
 www.welzijn-rijswijk.nl/mantelzorg

3.3 Sociaal Wijkteam
Het Sociaal Wijkteam biedt onafhankelijke hulp en kortdurende  
begeleiding aan inwoners van Rijswijk. U kunt hier terecht met  
vragen of problemen over werk, financiën, de relatie, wonen, zorg,  
gezondheid, dag invulling, vrijwilligerswerk of voorzieningen. 

Contactgegevens
 070 - 205 48 43
  sociaalwijkteam@rijswijk.nl
 www.rijswijk.nl

3.

“Het is fijn om te weten 
dat je bij iemand terecht 
kunt met je vragen, bij 
wie je ook aanklopt, je 
komt altijd op de juiste 

plek terecht”
- Dhr. Smit, 80 jaar
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3.4 De Sociaal Raadsman
De Sociaal Raadsman helpt inwoners die door de bomen het bos niet meer zien door de wirwar aan 
regels. De Sociaal Raadsman van de gemeente Rijswijk beschikt over brede kennis van allerlei  
regelingen en voorzieningen. Met zijn informatie of advies bent u vaak weer op weg geholpen.  
Soms is er iets meer nodig, zoals een brief of een bezwaar- of beroepschrift. Voor meer informatie 
kunt u iedere werkdag tussen 14.00 en 16.00 uur bellen naar 14 - 070. Of stuur een e-mail aan  
sociaalraadsman@rijswijk.nl

3.5 Ouderenbonden
3.5.1. ANBO, uw gids voor goed ouder worden
ANBO is al 120 jaar uw gids voor goed ouder worden. Opgericht in 1900 om te lobbyen voor het 
inkomen van mensen die te oud waren om te werken. Zo heeft de ANBO ervoor gezorgd dat de AOW 
werd ingevoerd. Anno 2020 is ANBO een invloedrijke belangenorganisatie voor ouderen in  
Nederland. Zij vertegenwoordigen de leden en zijn de stem in de politiek.

Contactgegevens
 0348 - 46 66 66
  info@anbo.nl
 www.anbo.nl

3.5.2 Katholieke Bond voor Ouderen Zuid-Holland (KBO)
KBO-Rijswijk staat open voor alle 50 plussers binnen de gemeente Rijswijk. Zij organiseert zowel  
ontspannende als heel praktische activiteiten.  Er is een gekwalificeerde ouderenadviseur, die u  
onafhankelijk van welke instantie dan ook, van dienst kan zijn.  KBO-Rijswijk organiseert activiteiten 
als Meer Bewegen voor Ouderen, werelddansen, fietstochten, gezamenlijke bus uitstapjes,  
kaartmiddagen. Ontmoeting en onderling contact zijn de insteken om ouderen met elkaar  
plezierige of leerzame tijden te laten beleven.

Contactgegevens Secretariaat KBO-Rijswijk
 070 - 393 31 57
  elshofkbo@ziggo.nl
 www.kbozuidholland.nl/afdelingen (Kies R / Rijswijk)

3.6 Roze ouderen, LHBTIQ+-ers (lesbische, homoseksuele, biseksuele,  
transgender personen, Intersekse en queer)
Roze ouderen groeiden op in een tijd dat er nog een taboe rustte op homoseksualiteit. Over seksuele- 
en genderdiversiteit was nauwelijks informatie te vinden. Men had nauwelijks mogelijkheid om over 
zijn/haar gevoelens te praten. Rolmodellen waren er niet. Wel veel oordelen en vooroordelen. Homo-
seksualiteit was tot begin jaren 70 strafbaar en werd pas in 1973 geschrapt uit handboeken van de 
psychiaters als zijnde een psychiatrische aandoening. Roze ouderen van nu zijn nog altijd voorzichtig 
met het vertellen van hun levensverhaal, uit angst voor pesterijen, uitsluiting en discriminatie. Wilt u 
een gesprek, informatie of heeft u ondersteuning nodig, neem dan contact met één van de  
onderstaande contactpersonen of kijk op www.roze50plus.nl of www.rozezorg.nl

Roze 50 Plus
 06 - 28 39 30 14 (Evelien van de Putte)

Roze Ouderen Rijswijk
 06 - 13 45 21 05  (Theo Bril)

 Praktische  
ondersteuning 

Kunt u vanwege ziekte, een beperking of ouderdom wat 
praktische ondersteuning gebruiken? Heeft u geen of een  

beperkt netwerk (familie, vrienden/kennissen of buren) waarop  
u kunt terugvallen? Wilt u weten waar u een hulpmiddel kunt huren 

of kopen of zou u graag maaltijden aan huis bezorgd krijgen?  
In dit hoofdstuk komen diverse mogelijkheden aan bod.

4.1 Hulpmiddelen
Heeft u (tijdelijk) een hulpmiddel nodig? Dan kunt u deze eenvoudig lenen of huren. U kunt soms 
worden beperkt door een lichamelijke conditie, terwijl u meer zou willen doen. Vegro en Medipoint 
beschikken over een uitgebreid aanbod van zorg- en welzijnsproducten. U kunt bij hen terecht  
voor advies en/of het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen. Zij helpen u persoonlijk en nemen 
daarvoor de tijd.

Vegro
 0900 - 288 77 66
 www.vegro.nl

Medipoint
 088 - 102 01 00
 www.medipoint.nl

4.2 Maaltijdvoorzieningen
Als dagelijks koken moeilijker wordt, biedt een Maaltijdvoorziening mogelijk een oplossing. Ook als u 
tijdelijk, bijvoorbeeld door ziekte, een ongeval of na een ziekenhuisopname niet in staat bent om zelf 
voor een maaltijd te zorgen, kunt u van deze dienst gebruik maken. 

4.2.1 Welzijn Rijswijk
Warme maaltijden via Welzijn Rijswijk
De warme maaltijden worden dagelijks door ervaren koks bereid! Dit gebeurt in de keuken van  
Apetito. Iedere maaltijd bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht. U heeft een keuze uit 7  
verschillende maaltijden per dag, waaronder ook verschillende dieetmaaltijden en een  
vegetarische maaltijd. Er zijn ook maaltijden die passen in een natriumbeperkt dieet. De warme  
maaltijden worden tussen 11.30 en 13.30 uur bezorgd.

Koelvers maaltijden via Welzijn Rijswijk
Koelvers maaltijden worden vers gekookt. Door de speciale bereidingswijze heeft een gekoelde  
maaltijd na verwarming dezelfde smaak als een warme maaltijd. De maaltijden moeten na bezorging 
direct in de koelkast worden geplaatst. Wekelijks heeft u een ruime keuze uit 15 soepen,  
75 hoofdgerechten, 3 salades en 15 nagerechten. Ook als u natrium beperkte, vegetarische of  
gemalen maaltijden wilt, zijn er keuzemogelijkheden. Koelvers maaltijden bieden u niet alleen de  
mogelijkheid iedere dag te kiezen wat u wilt eten, maar ook het tijdstip waarop u wilt eten!  
De maaltijden worden 1x per week met een koelauto gratis thuisbezorgd. Als u zich aanmeldt,  
hoort u wanneer uw maaltijden bezorgd worden. Heeft u een Ooievaarspas? Dan kunt u korting 
krijgen op de maaltijden.

4.
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Contactgegevens
 070 - 757 92 00 (werkdagen tussen 9.00 – 13.30 uur)
  maaltijden@welzijn-rijswijk.nl 
 www.welzijn-rijswijk.nl/seniorendiensten 

4.2.2. Koelvers maaltijden via Eten met gemak 
Geniet u ook dagelijks zo van een heerlijke (warme) maaltijd, die gekookt is met verse ingrediënten en 
waarbij rekening wordt gehouden met uw dieet of voedingsgewoonte? Het kan zijn dat koken u  
(tijdelijk) niet meer zo gemakkelijk afgaat, u liever niet voor één persoon wilt koken. Een verse en  
lekkere maaltijd bij u thuis laten bezorgen is namelijk heel erg eenvoudig en snel geregeld. U kunt  
uit vaste menu’s kiezen of een menu samenstellen. U kunt online bestellen, via e-mail of telefonisch. 

Contactgegevens
 070 - 820 98 45 
  sandra@etenmetgemak.nl 
 www.etenmetgemak.nl 

4.3 Boodschappen
Als het zelf halen van uw boodschappen wat moeilijker is, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid 
de boodschappen te laten bezorgen. Diverse supermarkten (zoals Albert Heijn, Plus, Lidl, Hoogvliet)  
hebben eigen voorwaarden voor het bezorgen, denk aan een minimumbedrag aan boodschappen of 
bezorgkosten. In dit hoofdstuk staan aanvullende mogelijkheden.

4.3.1. Versmarkt Vreeburg
Versmarkt Vreeburg bezorgt boodschappen en maaltijden aan huis. Bestellingen kunnen telefonisch 
of online besteld worden. De boodschappen en maaltijden worden aan huis bezorgd. U kunt contant 
betalen of pinnen, maar u kunt met behulp van een machtiging afrekenen.

Contactgegevens
 Duivenvoorde 384, 2261 AS Leidschendam
 070 - 320 42 52
 www.versmarktvreeburg.nl 

4.3.2. Groenterijk Smeitink
Groenterijk Smeitink bezorgt boodschappen aan huis.  
U kunt bestellen vanaf 10 euro aan boodschappen.  
De bezorgkosten bedragen € 1,75. Via de FlorencePas 
kunt u een klantenkaart aanvragen: 070 - 41 31 000  
en florencepas@florence.nl. Is uw klantenkaart vol,  
dan betaalt u de volgende keer geen bezorgkosten.

Contactgegevens
 Laan van Middenburg 19B, 2275 CA Voorburg
 070 – 387 46 83 (ma-di-wo tot 13.00 uur)
 06 - 15 28 59 30 

4.4 Digitaal vaardig
4.4.1 Compaantablet
De Compaan is een tablet speciaal ontwikkeld voor iedereen die het lastig vindt om met computers 
om te gaan. Ervaring is niet nodig, iedereen kan overweg met de Compaan. Een foto ontvangen, een 
berichtje schrijven of beeldbellen met een familielid in het buitenland? Met de Compaan kan dat op 
een eenvoudige manier. Met de Compaan wordt communiceren tussen verschillende generaties niet 
alleen makkelijk maar vooral heel leuk!

Daarnaast biedt de Compaan diverse functionaliteiten voor mantelzorgers en familie leden om op  
afstand een oogje in het zeil te houden. Naast communicatie kunnen zij de instellingen op de  
Compaan via het Compaan Portaal beheren. Ook zijn medicijnen herinnering of goedmorgen-melding 
eenvoudig in te stellen in en kan de agenda van de Compaangebruiker worden beheerd. Neem voor 
meer informatie contact op met Uw Compaan.

Contactgegevens
 088 - 125 01 00
  info@uwcompaan.nl
 www.uwcompaan.nl 

4.4.2 PC Inloop Stervoorde
Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur kunt u terecht bij de PC Inloop in Wijkcentrum Stervoorde. 
Vrijwilligers kijken met u mee als u vragen heeft over of problemen heeft met uw computer, laptop, 
tablet of smartphone. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Neem uw (mobiele) apparaat mee naar de 
inloop en vergeet eventuele wachtwoorden niet. 

Contactgegevens
 Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk
 070 - 757 92 00
 sociaalwerk@welzijn-rijswijk.nl
 www.welzijn-rijswijk.nl

4.4.3 SeniorWeb
Wilt u WhatsAppen of Facetimen? Foto’s en video’s maken, Facebooken, muziek streamen of op  
vakantie met e-reader? Of wilt u gewoon uw computer veilig updaten? Het leven wordt een stuk  
leuker als u digitaal fit bent. Wat u ook met uw tablet, computer of smartphone wilt doen.  
SeniorWeb helpt u daarbij met praktische uitleg, online cursussen en persoonlijke hulp. 

Contactgegevens
 030 - 276 99 65
  leden@seniorweb.nl
 www.seniorweb.nl 

4.4.4 SeniorWeb aan de Vliet
‘Digitaal’ is een heel belangrijke taal geworden in onze samenleving en steeds meer nodig om  
hedendaags te kunnen communiceren met elkaar en vele (overheids)instanties. De Bibliotheek aan 
de Vliet werkt daarom samen met SeniorWeb aan de Vliet voor inspiratie, educatie en ondersteuning, 
zodat u zich veilig en zeker kunt voelen in de digitale wereld.
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Digicafé, cursussen en workshops
In de bibliotheek in Rijswijk is er iedere twee weken een DigiCafé. Tijdens het DigiCafé kunt u zon-
der afspraak binnenlopen met uw vragen over het gebruik of de aanschaf van tablet, smartphone, 
e-reader, laptop of computer. Ook kunt u geholpen worden bij het maken van de juiste keuze uit het 
aanbod van cursussen en workshops. In verband met de Corona maatregelen worden uw gegevens 
na binnenkomst genoteerd en krijgt u een tijdvak toegewezen waarbinnen u geholpen wordt. Er wordt 
rekening gehouden met 15 minuten per persoon.

De cursussen en workshops zijn geschikt voor beginners die nog nooit met een smartphone, tablet, 
laptop of computer te maken hebben gehad. En voor gevorderden die specialistische hulp nodig heb-
ben. Voor leden van de bibliotheek, de ouderenbond, SeniorWeb en houders van de Ooievaarspas is 
er een kortingstarief. De korting met de Ooievaarspas geldt alleen bij de kaartverkoop aan de balie  
in de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op www.seniorwebaandevliet.nl of 
www.bibliotheekaandevliet.nl.

Contactgegevens
 Generaal Eiserhowerplein 101, 2288 AG Rijswijk  
 070 - 240 02 50
 www.bibliotheekaandevliet.nl

4.4.5 Studentaanhuis
Studentaanhuis is de digitale wegenwacht van Nederland. Heeft u hulp nodig bij uw computer, tablet, 
smartphone of een ander digitaal apparaat? Deskundige IT-studenten lossen het snel en vakkundig 
voor u op. Ze verhelpen niet alleen uw problemen, maar zorgen er ook voor dat u altijd veilig en goed 
van al uw digitale apparaten gebruik kunt blijven maken. 

Contactgegevens
 088 - 220 02 00 ( ma t/m vr 09.00 - 17.30 uur en za 09.00 - 13.00 uur)
 www.studentaanhuis.nl

4.4.6 Computercursus op maat Vereniging Buurtraad Stervoorde (VBS)
VBS biedt computercursussen aan voor beginners en meer ervaren gebruikers. Tijdens deze  
cursussen bieden ze aandacht aan het specifieke probleem van de gebruiker. De inhoud van de  
lessen wordt op het niveau en de interesse van de deelnemer afgestemd. Onderwerpen die kunnen 
worden behandeld zijn onder andere: Windows 10, e-mailgebruik, internetbankieren, Word,  
beveiliging en antivirus, PC opschonen, bellen via computer en omgaan met tablet en smartphones.  
Er wordt alleen gewerkt op afspraak in Wijkcentrum Stervoorde. Voor kosten en aanmelden belt u naar 
06 - 42 19 42 48 of ga naar de website.

Contactgegevens
 Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk
 06 - 42 19 42 48 (Elio Lo Conte)
  elioloconte@gmail.com
 www.v-b-s.nl

4.5 Klusjes & tuinonderhoud
4.5.1 Repair Café Rijswijk
Heeft u een apparaat (of andere spullen) dat niet meer goed werkt en heeft u er geen garantie meer 
op? Gooi het niet weg. Probeer het samen met een handige vrijwilliger te repareren bij het Repair 
Café. Het Repair Café vindt maandelijks plaats op wisselende locaties in Rijswijk. Er is gereedschap  
en materiaal aanwezig om zoveel mogelijk soort reparaties te kunnen uitvoeren. Kosten: een  
vrijwillige bijdrage.

Contactgegevens
 070 - 757 92 00
  info@rijswijkdoet.nl
 www.rijswijkdoet.nl

4.5.2. Kleine huisklusjes en klein tuinonderhoud Welzijn Rijswijk
Rijswijkse senioren die geen netwerk en geen financiële middelen hebben kunnen hulp vragen bij 
Welzijn Rijswijk voor hulp bij kleine huisklusjes en klein tuinonderhoud.

• Huisklussen: € 5,- per klus, te betalen aan de vrijwilliger.
 Voor kleine klussen zoals lampjes ophangen, gordijnrails ophangen, aansluiten wasmachine e.d.
 U kunt hier niet terecht voor schilderen, behangen, sjouwen meubels, laminaat leggen,  
 verhuizen e.d.

• Tuinonderhoud: € 5,- per keer, te betalen aan de vrijwilliger.
 Voor klein tuinonderhoud zoals onkruid verwijderen, struikje snoeien, zomer, winterklaar maken,  
 gras maaien e.d.. U kunt hier niet terecht voor groot onderhoud zoals tegels leggen, bomen snoeien, 
 struiken verwijderen e.d.

Contactgegevens
 070 - 757 92 00
  sociaalwerk@welzijn-rijswijk.nl
 www.welzijn-rijswijk.nl 

“Met wat extra praktische 
hulp zoals handige hulp- 

middelen, de bezorging van 
verse maaltijden en door mijn 
boodschappen weer zelf te 

kunnen doen ben ik veel minder 
afhankelijk van de mensen om 
me heen. Nu hebben we weer 
tijd voor leuke dingen als we 

elkaar zien”
– Mw. de Wolf, 89 jaar
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Financiën
Heeft u moeite met uw administratie en/of uw financiën? 

Komt u zelf niet uit alle regelingen en formulieren? U kunt 
in uw omgeving vragen of iemand u hierbij kan helpen. In dit 

hoofdstuk kan u lezen bij welke verschillende organisaties u 
terecht kunt voor hulp.

5.1 Financieel Servicepunt (FSP)
Heeft u even geen overzicht over uw geldzaken? Loopt u achter met  

betalingen of heeft u (grote) geldzorgen? Het Financieel Servicepunt is hét loket 
voor al uw financiële (hulp)vragen. Het leven valt niet te voorspellen. Uw situatie kan veranderen door 
het krijgen van kinderen of samenwonen, maar ook door werkeloosheid, pensionering, scheiding of 
andere gebeurtenissen. Dit is mogelijk ook te merken aan hoeveel geld u iedere maand kunt  
uitgeven. Het Financieel Servicepunt is er voor inwoners van Rijswijk met kleine én grote vragen  
of zorgen over geld.

Contactgegevens
 070 - 326 19 55
  fsp@rijswijk.nl
 www.fsprijswijk.nl

5.2 Formulierenhulp
Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of wilt u graag dat er iemand meekijkt bij het  
invullen? Dan kunt u terecht bij de formulierenhulp van Welzijn Rijswijk. Iedere maandag zijn er twee 
spreekuren in Wijkcentrum Stervoorde. Het eerste spreekuur is van 13.00 tot 16.00 uur en het  
tweede spreekuur is ‘s avonds van 18.30 tot 20.00 uur. 

De formulierenhulp helpt o.a. bij: 
• Aanvraag van uitkeringen;  • Zorg- en huurtoeslag;
• Bijzondere bijstand;  • Collectieve zorgverzekering;
• Ooievaarspas;  • Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
• Schoolspullenpas;  • Computerregeling;
• Individuele inkomenstoeslag;  • Tegemoetkoming schoolreis en werkweek.

Contactgegevens
 070 - 757 92 00 of 06 - 36 43 58 78
  formulierenhulp@welzijn-rijswijk.nl

5.3 De Volharding 
De Volharding is een organisatie die het leven wat makkelijker wil maken. Zij hebben een  
ombudsteam voor Raad en Daad. Dit team staat klaar voor zaken zoals schuldhulpverlening en  
hulp bij administratie, problemen met de belastingdienst, gemeente, UWV of andere zorg of  
overheidsinstellingen. De dienstverlening is beschikbaar voor leden van De Volharding. U kunt  
gratis lid worden. 

5.
Contactgegevens

 070 - 221 05 82 
  info@devolharding.nl
 www.devolharding.nl/ombudsteam-voor-raad-en-daad

 
5.4 Belastinghulp
5.4.1 Belastingdienst 
Informatie over de belastingaangifte en de nieuwe regels rond schenk- en erfbelasting vindt u op  
Belastingdienst.nl. U kunt ook de Belastingtelefoon bellen, bel gratis naar 0800 - 05 43.

5.4.2 Katholieke Bond van Ouderen (KBO)
De KBO heeft voor haar leden een belastingservice en de mogelijkheid om 
een collectieve zorgverzekering af te sluiten tegen gereduceerd tarief. 

Contactgegevens Secretariaat KBO-Rijswijk mevr. I. Elshof
 070 - 393 31 57
  elshofkbo@ziggo.nl
 www.kbozuidholland.nl/afdelingen (Kies R / Rijswijk)

 
5.5 Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De SVB voert de volksverzekeringen in Nederland uit. Dit zijn 
de AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw) de Wet  
langdurige zorg (Wlz) en de Kinderbijslag. Daarnaast voert  
de SVB enkele andere regelingen uit zoals het  
persoonsgebonden budget (pgb). 

Contactgegevens
 020 - 65 65 656
 www.svb.nl

 
5.6 Tegemoetkomingen
5.6.1 Huur- en zorgtoeslag
Informatie over huur- en zorgtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl. U kunt op de website ook de  
toeslagen aanvragen. Voor hulp bij het aanvragen van toeslagen kunt u terecht bij de  
Formulierenhulp van Welzijn Rijswijk (zie hoofdstuk 5.2.).

5.6.2 Tegemoetkoming Meerkosten in de zorg
Rijswijkse inwoners die door een beperking of chronische gezondheidsproblemen hoge zorgkosten 
hebben, kunnen de financiële tegemoetkoming in de meerkosten van zorg aanvragen. 
De tegemoetkoming bedraagt € 100,-. Voor meer informatie of aanvragen kunt u bellen 
naar 14 - 070 of ga naar www.rijswijk.nl.

“Mijn man deed altijd de 
financiën, nu hij er niet 

meer is loop ik wel eens 
tegen dingen aan. Met 
een kleine tip, uitleg of 

iemand die meekijkt  
vanuit een organisatie 

kan ik vaak weer verder.”
- mw. de Graaff, 88 jaar
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5.7 Budgetbeheer of beschermingsbewind 
5.7.1. Budgetbeheer
Indien u zelf niet (meer) in staat bent om uw eigen financiële zaken te regelen, kunt u uw inkomen  
laten beheren. Dat heet budgetbeheer (of inkomensbeheer). Bij budgetbeheer worden al uw  
inkomsten ontvangen door de budgetbeheerder. Van die inkomsten worden alle vaste lasten betaald, 
wordt er gereserveerd voor onvoorziene uitgaven en krijgt u weekgeld om van te leven.

Budgetbeheer wordt niet uitgesproken door een rechter en de verantwoordelijkheid blijft bij  
betrokkene zelf; u ontvangt dus nog zelf uw post, u moet zelf uw rekeningen doorsturen naar de  
budgetbeheerder en u moet zelf wijzigingen doorgeven. Budgetbeheer is dus eigenlijk een soort 
bank, maar de budgetbeheerder kan wel met u meedenken over het maken van keuzes.  
Een budgetbeheerder beschermt dus wel uw financiën, maar u blijft zelf verantwoordelijk. 

5.7.2 Beschermingsbewind
De taken van een beschermingsbewindvoerder zijn veel uitgebreider. Beschermingsbewind is een 
wettelijke beschermingsmaatregel voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke 
toestand, door verkwisting of wegens problematische schulden niet in staat zijn om hun eigen  
financiën te beheren. Tot de doelgroep behoren onder andere mensen die door ziekte, door leeftijd  
of door een andere bijzondere omstandigheid (bijvoorbeeld problematische schulden of een  
psychiatrische achtergrond) hun financiën niet meer zelf kunnen of willen regelen.
 
De beschermingsbewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over van het geld en de goederen 
van de betrokkene. Er zijn instellingen die dit beschermingsbewind kunnen uitvoeren, maar ook een 
familielid kan tot bewindvoerder worden benoemd. Een verzoek tot beschermingsbewind dient u  
in bij de kantonrechter. Voor meer informatie of doorverwijzing, neem contact op met het  
Financieel ServicePunt: 070 326 19 55 / fsp@rijswijk.nl of het Sociaal Wijkteam: 070 205 48 43 / 
sociaalwijkteam@rijswijk.nl

Vervoer
Wanneer u door uw ouderdom, beperking of ziekte niet 

meer met het Openbaar Vervoer of zelfstandig kunt reizen, 
kunt u gebruik maken van onderstaande mogelijkheden. Naast 

het reizen met iemand uit uw netwerk of een taxi bestellen, kunt 
u zich verdiepen in onderstaande mogelijkheden.

6.1 Particuliere Vervoersdienst
Rijswijkers die ouder zijn dan 67 jaar en om gezondheids- of  

mobiliteitsredenen geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer,  
kunnen een beroep doen op de particuliere vervoersdienst. Tot het werkgebied van de Particuliere  
Vervoersdienst behoren gemeentes Rijswijk, Den Haag (m.u.v. Scheveningen), Delft, Honselersdijk, 
Kwintsheul, Leidschendam, Nootdorp, Poeldijk, Voorburg en Wateringen. U betaalt jaarlijks € 30,-  
(deelnemersbijdrage) en een vast bedrag per rit. 

Binnen Rijswijk kost een enkele rit € 3,- en naar de andere gemeentes € 7,-. Dit bedrag betaalt u  
rechtstreeks aan de vrijwilliger. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 – 12.00 uur en 12.30 – 17.00 uur  
gebruik maken van de Vervoersdienst. In het weekend en op nationale feestdagen is de dienst  
niet beschikbaar.

Contactgegevens
 070 - 757 92 60 
  vervoersdienst@welzijn-rijswijk.nl 
  www.welzijn-rijswijk.nl/particuliere-vervoersdienst

6.2 Regiotaxi Haaglanden 
Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer. Een taxi voor een prijs die tussen die van het 
gewone openbaar vervoer en de taxi ligt. De Regiotaxi haalt u op bij de voordeur en brengt u  
tot de deur van uw bestemming. Regiotaxi Haaglanden is voor iedereen beschikbaar, maar is speciaal 
ingericht voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Soms deelt u een taxi met andere passagiers
Hierdoor kan het voorkomen dat u niet rechtstreeks naar uw bestemming wordt gereden. U rijdt dan 
maximaal 30 minuten om. U betaalt altijd alleen voor de kortste route. De voertuigen zijn toegankelijk 
voor rolstoelen, scootmobielen, kinderwagens en rollators en voldoen aan alle veiligheidseisen. Als u 
een Regiotaxi reserveert moet u wel aangeven of u van één van bovenstaande 
middelen gebruik maakt. U kunt de Regiotaxi tot minimaal 1 uur van 
tevoren reserveren. U kunt zeven dagen per week reizen, tussen 
06.00 uur en 01.00 uur.

Contactgegevens
 088 - 966 60 00
 www.regiotaxihaaglanden.nl 

6.
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6.3 Valys
Valys is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de  
eigen regio willen maken. Op familiebezoek of een dagje erop uit? Voor de korte afstanden is er in 
veel plaatsen een lokaal of regionaal vervoerssysteem, maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys. 
U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones of 25 km vanaf uw woonadres. 

Naast Valys Basis, taxivervoer dat u van deur tot deur brengt, biedt Valys u ook verschillende 
mogelijkheden om de taxi te combineren met de trein. Met Valys kunt u een treinreis onder 
begeleiding maken met Valys Begeleid of, als u zelfstandig wilt reizen, met Valys Vrij.

Contactgegevens
 0900 - 96 30
  www.valys.nl 

Veiligheid/  
bezorgdheid

Veiligheid is belangrijk, zowel thuis als in uw omgeving.  
Er zijn verschillende dingen die u kunt doen om uw veiligheid 

te vergroten, bijvoorbeeld door personenalarmering aan te  
schaffen. Maakt u zich zorgen over uw eigen veiligheid of die van 

een ander, dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Ook  
brandveiligheid en babbeltrucs komen in dit hoofdstuk aan de orde.

 
7.1 Brandweer
Brand, iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan veel schade en leed  
aanrichten. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch 
misgaat, de schade beperken. 
 
7.1.1 Huisbezoek Brandweer
Woont u in Rijswijk en wilt u weten of u brandveilig woont? Vraag dan een gratis huisbezoek aan.  
Tijdens dit huisbezoek kijkt een brandweerambassadeur van Brandweer Haaglanden samen met u 
naar een aantal brandveiligheidspunten in uw woning. Denk hierbij onder andere aan de juiste plaats 
van rookmelders, een vrije vluchtroute en veilig aangesloten elektrische apparaten.  
Het bezoek duurt ongeveer een half uur. 

Contactgegevens
 06 - 46 15 32 67 (Betty Wentink)
  huisbezoeken@vrh.nl
 www.brandweer.nl/haaglanden/formulieren/aanvraag-huisbezoek

7.1.2 Rookmelderteam Brandwondenstichting
Het rookmelderteam bestaat uit meer dan 2.500 vrijwilligers die door de brandweer zijn getraind in 
het op de juiste wijze plaatsen van rook- en CO-melders. Zij plaatsen kosteloos uw rook- of CO-melder 
als u dit zelf niet meer kunt. Ook bespreken zij met u hoe u bij brand veilig kunt vluchten. U kunt zelf 
een rookmelder kopen, maar u kunt gebruik maken van de aanbieding van het rookmelderteam.

Contactgegevens
  0251 - 275 55 5
  www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam

7.

“Dankzij het huisbezoek  
van de brandweer ben ik  

gerustgesteld dat ons huis 
brandveilig is”

– Dhr. Klaassen, 79 jaar

“Nadat ik door 
lichamelijke beperkingen 

mijn auto weg heb  
moeten doen werd het 
steeds moeilijker om op 

pad te gaan, gelukkig zijn 
er diverse vervoersdiensten 

waarmee ik toch op mijn 
bestemmingen kom” 

– dhr. van Aalst, 76 jaar
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7.2 Meldpunt Bezorgd
Maakt u zich ernstig zorgen om een persoon die zelf geen hulp vraagt? Denk hierbij aan  
verwaarlozing, (woning)vervuiling, verslaving, problematische verzameldwang, psychische- of  
verslavingsproblemen? Maakt u zich zorgen of hebt u er last van? Als u belt voor advies, geven wij aan 
wat u zelf kunt doen om iemand te helpen. Maakt u een melding, dan zoeken wij verder uit wat er aan 
de hand is. Als het nodig en mogelijk is, zoeken wij contact met de persoon en proberen hem of haar 
te motiveren om hulp te accepteren.

Contactgegevens
  070 - 353 72 91 (optie 3)
  meldpuntbezorgd@ggdhaaglanden.nl
  www.ggdhaaglanden.nl

7.3 Buurtbemiddeling
Heeft u een geschil met de buren en komt u er samen niet uit? Zijn er irritaties met buurtgenoten en 
wilt u die graag oplossen maar weet u niet hoe? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Rijswijk.

Contactgegevens
  06 - 34 59 01 75
 buurtbemiddeling@welzijn-rijswijk.nl 
  www.welzijn-rijswijk.nl/buurtbemiddeling

7.4 Telefooncirkels & Personenalarmering
Er zijn verschillende manieren om dagelijks te laten weten dat het goed met u gaat, bijvoorbeeld via 
telefooncirkels of de goedendagservice van Florence, maar u kunt ook bijvoorbeeld met een naaste 
afspreken dat u iedere dag iets laat horen. Hiernaast is er de mogelijkheid om te alarmeren in geval 
van nood bijvoorbeeld na een val. Dit kan met personen alarmeringssystemen zoals die van Welzijn  
Rijswijk of Florence. Via uw zorgverzekeraar kunt u mogelijk een vergoeding krijgen. Sommige 
zorgverzekeraars hebben een eigen personenalarmeringssysteem. Neem contact op met uw  
zorgverzekeraar voor meer informatie.

Contactgegevens
Welzijn Rijswijk

  070 - 757 92 00 (ma/vr 9.00 – 13.30 uur)
  alarm@welzijn-rijswijk.nl
 www.welzijn-rijswijk.nl/personenalarmering

Florence
  070 - 413 10 03
  info@florence.nl
 www.florence.nl 

7.5 Babbeltruc
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken 
een smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In 
sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook 
voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een hand-
langer het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het 
gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de die-
ven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van diefstal. Op de site van 
de politie leest u over babbeltrucs en hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt

Wat kan ik doen bij een babbeltruc?
• Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en gebruik een kierstandhouder of deurketting;
• Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt;
• Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en dergelijke komen 
 nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiële zaken. Vraag hen later terug te komen en bel naar 
 de instantie om hun verzoek te controleren;
• Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar;
• Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart;
• Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Er zijn verhalen bekend 
 van kinderen die vragen of iemand wil meewerken aan een werkstuk en er vervolgens vandoor 
 gaan met geld en sieraden. U kunt hen vragen terug te komen als u niet meer alleen thuis bent.
 (bron: www.politie.nl)

7.6 Maak het ze niet te makkelijk.nl
De website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl brengt verschillende vormen van criminaliteit waar u 
slachtoffer van kunt worden onder de aandacht, zoals meekijken bij pinnen, babbeltrucs,  
hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes). Op de  
website staan voorlichtingsfilmpjes met acteur Kees Hulst, bekend van ‘Het geheime dagboek van 
Hendrik Groen’. Hij geeft u op alle thema’s concrete tips en adviezen. Ook zijn er over elk thema  
webinars (online uitzendingen) gemaakt, gepresenteerd door Catherine Keyl. Een panel van experts 
geeft meer tips en adviezen. Bijvoorbeeld over: Hoe kun je crimineel gedrag herkennen? Wat kun je 
doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt? Waar kun je terecht als je slachtoffer bent geworden?
(bron:maakhetzeniettemakkelijk.nl)
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Ontmoeting 
en vrije tijd

Eerder zijn in hoofdstuk 2 de Ontmoetingscentra al aan bod 
gekomen, er zijn daarnaast verschillende manieren waarop u 

uw vrije tijd kunt doorbrengen. Bijvoorbeeld door het volgen van 
cursussen, workshops, (club)

activiteiten en educatieve/ 
recreatieve excursies. Ook kunt u  

een maatje zoeken of vrijwilligerswerk doen. In dit hoofdstuk  
vindt u een selectie van het aanbod in Rijswijk.

8.1 Welzijn op Recept
Soms zit het even niet mee en is het leven lastig. U wilt hier wel iets aan doen, maar weet niet goed 
hoe dit aan te pakken. In dat geval kan Welzijn op Recept een uitkomst zijn. U gaat met de sociaal 
werker in gesprek en kijkt samen hoe u uw vrije tijd zo zinvol en leuk mogelijk kan besteden. Waar 
krijgt u energie van? Welke interesses, talenten en ambities heeft u? En hoe gaat u hiermee aan de 
slag? 

Contactgegevens
  070 - 757 92 00
  welzijnoprecept@welzijn-rijswijk.nl
 www.welzijn-rijswijk.nl/sociaal-werk/welzijn-op-recept

8.2 Buddy Netwerk 
Stichting Buddy Netwerk is al meer dan dertig jaar een specialist in het bieden van 1-op-1 buddyzorg 
voor mensen die tijdelijk versterking en ondersteuning nodig hebben. Een buddy is een professioneel 
getrainde vrijwilliger die gedurende één jaar twee tot vier uur per week of per twee weken 1-op-1  
contact onderhoudt met een maatje. Hiermee biedt hij/zij structureel een fijn moment en sociaal- 
emotionele ondersteuning aan het maatje bij wie ziekte, eenzaamheid of beginnende  
geheugenproblemen een grote rol speelt. Het contact is persoonlijk en geeft ruimte aan wat er op 
dat moment leeft. Een buddy biedt een luisterend oor, is betrokken en geeft tijd en aandacht. Naast 
oog hebben voor de beleving van het ziek zijn of de eenzaamheid, kan er ook behoefte zijn om juist 
dingen te ondernemen die (nog) wel kunnen. Buddy’s zijn alert op mogelijkheden om de leefwereld 
en het sociale netwerk van de cliënt te vergroten en/of te versterken. Bent u op zoek naar een buddy? 
Zij helpen u graag verder.

Contactgegevens
 070 - 364 95 00
 info@buddynetwerk.nl
 www.buddynetwerk.nl

8.3 De Volharding 
De Blijmakers van De Volharding zijn vrijwilligers die bij leden op bezoek gaan. Dit noemen zij  
Ontmoeters, mensen die ze verblijden met o.a. een bezoek, een praatje, bezoek aan een  
winkelcentrum of begeleiding naar het ziekenhuis. De Blijmakers zijn vrijwilligers die tegen een kleine  
vergoeding hulp bieden op momenten dat u daar behoefte aan heeft, bijvoorbeeld bij behoefte  
aan een leuk gesprek, samen wandelen en samen muziek maken.

Contactgegevens
 070 - 221 05 82 
  steunentoeverlaat@devolharding.nl 
 www.devolharding.nl

8.4 Zonnebloem 
De Zonnebloem kent in Rijswijk twee afdelingen, ieder met eigen specialiteiten.

Zonnebloem Nieuw-Rijswijk
Vrijwilligers van de Zonnebloem zetten zich in voor mensen, die door ziekte of handicap een  
lichamelijke beperkingen hebben. Zieke en gehandicapte mensen worden aan huis bezocht. Voor 
een praatje of een kopje koffie. De huisbezoeken leiden soms ook tot ondernemende initiatieven. 
Samen naar de film, een theatervoorstelling, het museum of een concert bijwonen bijvoorbeeld.  
Of gewoon een eindje wandelen, een middagje winkelen, een potje schaken, enz. Op gezette tijden 
worden verschillende evenementen georganiseerd,  
bijvoorbeeld een bezoek aan een dierentuin, het maken van 
een boottocht, poffertjes eten of even wandelen in Meijendel 
of een ander park. 

Contactgegevens
 06 - 22 60 66 49 (Thea Breukelman)
 www.zonnebloem.nl

Zonnebloem Oud-Rijswijk
De Zonnebloem heeft ook een actieve groep vrijwilligers, die werkt in het centrum van Rijswijk en in
Voorburg-West. Mensen met een lichamelijke beperking, die daardoor in een sociaal isolement
dreigen te komen, jong of oud, zijn van harte welkom. Er is bezoekwerk en er worden uitstapjes
georganiseerd. Bij het huisbezoek gaat het om gezelschap, contact en een gesprek. De bezoekjes 
leiden soms tot ondernemende activiteiten: samen naar de bibliotheek, een theatervoorstelling, het 
museum of een concert, maar ook gewoon een eindje 
wandelen, een middagje winkelen, een terrasje pikken, 
enz. Bij de uitstapjes in groepsverband is naast de vaste  
medewerkers ook een aantal vrijwillige chauffeurs  
betrokken.

Contactgegevens
 06 - 55 16 11 47 (Ger Bulder)
  joamast@gmail.com
 www.zonnebloem.nl

Specialiteiten
Bezoekwerk, creatieve workshops  
bezoek aan dierentuinen en  
natuurparken

8.

Specialiteiten
Bezoekwerk, kunst en cultuur,  
uit eten/terrasje pakken, buiten- 
activiteiten en bezoek aan  
dierentuinen en natuurparken

‘Ik durfde het eigenlijk niet 
toe te geven, maar ik voel  
me regelmatig eenzaam. 

Door actief op zoek te gaan 
naar activiteiten die ik leuk 

vind, heb ik ook nieuwe men-
sen ontmoet. Met één iemand 
van mijn yoga clubje ga ik nu 
iedere week koffie drinken’ 

– mw. Oostelaar, 82 jaar
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8.5 Stichting Pelita
Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands Indie die na afloop van de Tweede 
Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijk naar Nederland vertrokken. 
Pelita biedt hen aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor de oorlogsgetroffenen,  
informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijzen waar nodig naar maatschappelijk 
werk of andere vormen van hulp en dienstverlening, binnen of buiten Pelita. Elke 3e dinsdag van de 
maand van 13.00 - 16.00 uur kunt u naar de gezellige dansmiddag komen in Wijkcentrum Stervoorde.
Daar kunt u genieten van muziek en heerlijk Indisch eten. Op basis van telefonische afspraak is 
spreekuur mogelijk in Regio West, aan de Sofialaan 10 in Den Haag.

Contactgegevens
  06 - 28 66 61 98 (Ed Roso)
  e.roso@pelita.nl
 www.pelita.nl

8.6 Stichting Amal Rijswijk
Stichting Amal heeft als doel om de maatschappelijke positie en betrokkenheid van de Marokkaanse/
Nederlandse gemeenschap in Rijswijk positief te  
beïnvloeden en te versterken. Zij organiseren activiteiten op het gebied van  
belangenbehartiging, het stimuleren van meedoen in de maatschappij en het  
opzetten en begeleiden van sociaal culturele activiteiten voor Rijswijkse bewoners. 
Hierbij kunt u denken aan Arabische les, buurtpreventie, sportactiviteiten, informatieve themabijeen-
komsten en activiteiten op feestdagen zoals het Suikerfeest, de Iftar en de koningsdag. Voor meer 
informatie kunt op contact opnemen met Stichting Amal Rijswijk.

Contactgegevens
  06 - 84 69 70 08
  amalrijswijk@hotmail.com
 www.stichtingamalrijswijk.nl

8.7 Rijswijk Doet
Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor een organisatie op het terrein van welzijn, sport, cultuur en 
onderwijs. Of voor hun club of vereniging. Rijswijk Doet brengt vraag en aanbod bij elkaar en bemid-
delt tussen inwoners die vrijwilligerswerk zoeken en organisaties die vrijwilligers zoeken in Rijswijk. 
Er is vrijwilligerswerk voor een bijvoorbeeld dagdeel per maand of een paar uur per week. Geïnteres-
seerden zijn van harte welkom voor een persoonlijk gesprek.

Workshops en trainingen
Voor vrijwilligers en actieve bewoners van Rijswijk biedt Rijswijk Doet workshops 
en trainingen aan. Deze staan aangegeven op de website en zijn gratis. 

Contactgegevens
 070 - 757 92 00
  info@rijswijkdoet.nl
 www.rijswijkdoet.nl

8.8 Dagje Welzijn - Welzijn Rijswijk
Voor Rijswijkse senioren worden er gedurende het jaar allerlei educatieve, (re)creatieve activiteiten en 
excursies georganiseerd. Wilt u meer weten of wilt u zich als deelnemer of als vrijwilliger aanmelden, 
neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
  070 - 757 92 00 
  dagjewelzijn@welzijn-rijswijk.nl 
 www.welzijn-rijswijk.nl

8.9 Vereniging Buurtraad Stervoorde (VBS)
De Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) is een vereniging van wijkbewoners 
van Steenvoorde Zuid, Steenvoorde Noord, De Strijp en de Muziekbuurt. De ver-
eniging verzorgt activiteiten voor bewoners en omvat vier bewonersorganisaties. 
Het secretariaat van de VBS is gevestigd in Wijkcentrum Stervoorde. De  
activiteiten vinden plaats in Wijkcentrum Stervoorde en in Wijkcentrum  
Muziekbuurt (gevestigd in de brede school Melodie). De VBS bestaat uit  
alleen vrijwilligers.

Wijkcentrum Stervoorde 
Bingo, Bridge, Chi-gym, Computerlessen op maat: 
Op aanvraag, Country Line Dancing, Creatieve  
Ochtenden, Crea Ochtend, Darten, discussie-
groep, Gespreksgroep, kinderkledingbeurs,  
Schilderclub, Tai Chi, Wandelclub, Werkgroep 
Muziek.

Contactgegevens
 070 - 394 57 35 (Ineke van Vliet)
  voorzitter@v-b-s.nl
 www.v-b-s.nl

Wijkcentrum de Muziekbuurt
Bingo, Concertciter, Country line dance, 
Dansclub, hobbyclub, kaartclub, Muziek- en 
Dansinstuif, Muziek oefenen, Schilderclub, Tai Chi 

Contactgegevens
 070 - 336 00 85 (Ton Hendriks)
  t.hendriks@casema.nl 
 www.v-b-s.nl

 
8.10 Stichting Buurtschap Oud Rijswijk (SBOR)
SBOR behartigt de belangen van de bewoners van Oud Rijswijk. Zij is een centraal aanspreekpunt 
voor haar buurtbewoners. Men kan hier terecht voor informatie aangaande buurtgerelateerde zaken. 
Het bestuur van de SBOR bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en stelt zich ten doel om bewoners te  
betrekken bij de ontwikkelingen in de buurt en als klankbord te fungeren naar de gemeente en  
andere organisaties. Dit doet de stichting door:
• Het houden van openbare bestuursvergaderingen (maandelijks);
• Het bieden van facilitaire ondersteuning aan werkgroepen;
•  Het informeren van bewoners aangaande (buurt)aangelegenheden door middel van deze website;
• Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten.

Daarnaast heeft de SBOR ook een andere rol. Namens de gemeente Rijswijk beheert de SBOR een 
deel van het wijkgebouw De Ottoburg. De zaal, ter grootte van 2 klaslokalen, is te huur voor  
maatschappelijke activiteiten. 
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Momenteel maken 2 schilderclubs, de BuurtBieb, enkele koren en een muzieklerares gebruik van 
de ruimte. Ook wordt er eens in de twee weken een ontmoetingslunch en een keer per maand een 
avondmaaltijd geserveerd. Reserveren via de SBOR hiervoor is noodzakelijk.

Contactgegevens
  06 - 16 19 52 19
  info@sbor.nl
 www.sbor.nl

8.11 Open eettafels & koffie momenten
Er zijn diverse mogelijkheden om te genieten van een goede kop koffie of een verse gezonde maaltijd 
terwijl u anderen kunt ontmoeten. Zo zijn er diverse open eettafels en koffieclubjes in zowel  
Wijkcentrum Stervoorde, Wijkcentrum Het Oude Raadhuis als in Wijkgebouw de Ottoburg. Daarnaast 
zijn er diverse huiskamers in flats en wijken waar u koffie kunt drinken of aan activiteiten mee kunt 
doen. Neem voor meer informatie contact op met de seniorenadviseurs van Welzijn Rijswijk.

Contactgegevens
  070 - 757 92 00 
  seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl 
 www.welzijn-rijswijk.nl/seniorenadvies

8.12 Buurtbibliotheek voor 60+
Buurtschap Oud Rijswijk in de Ottoburg beschikt over een uitgebreide bibliotheek speciaal voor 60 
plussers. Boeken in alle genres, waaronder ook een flink aantal grootletterboeken. Regelmatig  
organiseert de BuurtBieB themaochtenden. Zij geven gezelligheid, gespreksstof en koffie of thee  
met iets lekkers. BuurtBieB deelnemers betalen slechts € 25,- voor een heel jaar, inclusief thema- 
ochtenden, markten, film enz. De BuurtBieB biedt ook een bieb aan huis service als het bezoeken  
van de bibliotheek niet of tijdelijk niet mogelijk is. Geopend op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Contactgegevens 
 Wijkcentrum de Ottoburg, Esdoornstraat 3a, 2282 RZ Rijswijk
  070 - 394 10 16
  buurtbieb3@gmail.com 

8.13 De Florence Pas
De FlorencePas maakt het u gemakkelijk. In uw eigen huis of bij u 
in de buurt in Den Haag, Delft, Leiden, Leidschendam-Voorburg, 
Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar. Daar bovenop ontvangt 
u met uw FlorencePas aanbiedingen. En omdat het  
natuurlijk ook goed voor uw gezondheid en welbevinden 
is om er af en toe even lekker op uit te gaan, biedt de 
FlorencePas u regelmatig exclusieve uitstapjes aan.

Contactgegevens
  070 - 413 10 00
  info@florence.nl
 www.florence.nl

Beweging
Bewegen is gezond voor lichaam en geest en gewoon 

heel leuk! U kunt kiezen wat het beste bij u past:  
dansen, yoga, wandelen, fietsengymnastiek. Er is volop  

keuze. Informeer of u een proefles kunt volgen; dat kan  
vaak tegen een lager tarief of kosteloos.

9.1 Beweeg Meer!
In Stervoorde vinden verschillende bewegingscursussen plaats, zoals:  

Bewegen op muziek, Seniorengymnastiek, Wandel Samen, Hatha-Yoga, Sport- 
vriendenclub PLUS, Country line dansen en Rounddansen. De cursussen zijn gericht op het stimuleren 
van allerlei belangrijke lichaamsfuncties. Regelmatige deelname aan de bewegingscursussen zorgt 
ervoor dat u minder last heeft van stijve spieren en gewrichten, uw botten blijven sterker en uw  
algehele conditie blijft op pijl. U kunt contact opnemen met de docenten van de diverse lessen  
om mee te doen met een proefles en om u in te schrijven.

Contactgegevens
  070 - 757 92 00 
  www.welzijn-rijswijk.nl/bewegingscursussen

9.2 Muziekmiddag voor mantelzorgers en senioren
Iedere eerste zaterdag van de maand is er vanaf 13.30 uur een muziekmiddag voor senioren en  
mantelzorgers in Wijkcentrum Stervoorde. U kunt hier anderen ontmoeten, gezellig kletsen met een 
kopje koffie of thee en er is ruimte voor een dansje. Er wordt muziek gedraaid door DJ John Zwennes 
van seniorenradio.nl. Neem contact op met de mantelzorgconsulenten voor meer informatie.

Contactgegevens
Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk

  070 - 757 92 00 
  mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl 
  www.welzijn-rijswijk.nl/mantelzorg

9.3 Rijswijk Blijft Staan!
Voelt u zich wel eens instabiel of bent u wel eens bang om te vallen? Met de lessen van Rijswijk Blijft 

Staan zorgt u voor een betere balans, mobiliteit en kracht. De staande en zittende oefeningen zijn 
geschikt voor iedereen. U kunt zich aanmelden voor een proefles. 

Contactgegevens
 015 - 241 11 55 
  info@sportiefplus.nl 
   www.sportiefplus.nl 

9.
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9.4 Fietsen voor senioren
Er zijn in de gemeente Rijswijk verschillende opties om te fietsen. Zo kunt u terecht bij Cardia  
Onderwatershof, maar hebben ook de KBO en Welzijn Rijswijk een fietsclub. Voor meer  
informatie kunt u contact opnemen met Welzijn Rijswijk. 

9.4.1. Cardia Onderwatershof
Bij Woonzorgcentrum Onderwatershof zijn een aantal prachtige fietsen beschikbaar. Naast de  
dubbele duo-fiets beschikken ze nu ook over een rolstoelfiets en een riksja. Een tochtje langs de Vliet 
naar Delft, door Oud Rijswijk, de Rijswijkse natuur, het is allemaal mogelijk. Dankzij financiële steun zijn 
er voor senioren geen kosten aan verbonden.

Contactgegevens
  06 - 48 51 73 40 (Lidewij van Roon) óf 06 - 53 85 92 10 (André van Zomeren)
  a.zomeren@gmail.com 
  www.cardia.nl/locaties/onderwatershof

9.5 Wandelgroepen
In Rijswijk zijn er diverse wandelgroepen. Er wordt gestart vanuit Wijkcentrum Stervoorde, maar  
ook vanuit Wijkcentrum Het Oude Raadhuis. Er zijn wandelgroepen voor elk niveau. Vaak wordt er na 
afloop gezellig een kop koffie gedronken. Voor meer informatie over de wandelgroepen kunt u  
contact opnemen met Welzijn Rijswijk.

Contactgegevens
  070 - 757 92 00 
  sociaalwerk@welzijn-rijswijk.nl 
  www.welzijn-rijswijk.nl

9.6 Happy Fit
Happy fit stimuleert Rijswijkers om gezond en fit te leven. Zij bieden laagdrempelige (beweeg)-
activiteiten aan voor diverse doelgroepen, waarbij aandacht voor sociaal contact niet mag ontbreken. 
Voor senioren organiseren zij regelmatig diverse beweegactiviteiten, Neem voor meer informatie  
contact op met Happy Fit.

Contactgegevens
  070 - 307 08 11  
  m.vanderkraan@haaglandenbeweegt.nl 
  www.happyfitrijswijk.nl

9.7 Happy Dance: Blijf In Beweging 
Fit blijven door lichaamsbeweging is erg belangrijk. Blijf op een laagdrempelige manier in beweging 
met dans tijdens de Happy Dance danslessen van Trias. De dansles is voor iedereen geschikt, er 
wordt gekeken wat de deelnemers kunnen en daarmee wordt aan de slag gegaan. Als u twijfelt of u 
wel fit genoeg bent, of als u een rollator hebt, of nog nooit in uw leven hebt gedanst, u kunt altijd mee 
doen. Wilt u liever eerst een keertje komen kijken? U bent van harte welkom om een les bij te wonen. 
Inschrijven voor deze cursus is niet nodig. Om mee te doen koopt u een strippenkaart van € 5,- aan 
de balie van Trias. U kunt daarmee 5 lessen volgen (€ 1,- per les).Elke woensdag van 10.45 -11.45 uur, 
elke vrijdag van 15.00 - 16.00 uur 

Contactgegevens 
 Cor Ruysstraat 2, 2284 XL Rijswijk
  070 - 396 92 66 
  trias@stichting-trias.nl 
  www.stichting-trias.nl/cursus/happy-dance

“Ouderdom komt met 
gebreken zeggen ze altijd, 

nou dat klopt! Hierdoor ging 
ik steeds minder bewegen, 
terwijl dit wel belangrijk is.  
Ik ben gaan kijken welke  
bewegingsactiviteiten er  

speciaal voor ouderen waren 
en ik voel me nu weer veel 
fitter. Ik doe zelfs weer mijn 
boodschappen op de fiets!”

– Dhr. Oostergo, 77 jaar
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Zingeving
Zingeving draait om wat het leven zin geeft. Het gaat 

over de betekenis die we aan gebeurtenissen geven, wat 
het leven écht de moeite waard maakt. Het kan gaan om  

alledaagse zingeving, zoals het vieren van een verjaardag, 
maar ook over expliciete zingeving, wat gaat over levensvragen 

zoals wat maakt het leven de moeite waard om geleefd te worden, 
of het gevoel hebben nog te kunnen bijdragen aan de maatschappij.  

Wanneer u tegen problemen aanloopt of vragen heeft kan het fijn zijn  
om dit samen met iemand te bespreken of te onderzoeken. 

10.1. Zingevingsvragen
Rooms Katholieke federatie Vlietstreek

 070 - 399 24 16
  secretariaat@bonifatiusparochie.info
 www.rkvlietstreek.nl

Volle evangelie gemeente Rijswijk
 070 - 385 44 61
  info@vegr.nl
 www.vegr.nl

Protestantse gemeente Rijswijk
 06 - 22 12 44 88
  tvankampen66@gmail.com
 www.pgrijswijk.nl

Nederlands gereformeerde kerk
 06 - 12 08 98 97
  dominee@leeuwendaalkerk.nl
 www.leeuwendaalkerk.nl

10.2 Kerken in Rijswijk
Rooms Katholieke federatie 
Vlietstreek

 Heilige Bonifatiuskerk 
  Van Vredenburchweg 67, 
  2282 SE Rijswijk

 070 - 399 24 16
 www.rkvlietstreek.nl

Heilige Benedictus en  
Bernadettekerk

 Sir Winston Churchilllaan 372, 
  2285 SK Rijswijk

 070 - 394 07 08
 www.rkvlietstreek.nl

Volle evangelie  
gemeente Rijswijk

 Hofrustkapel, Laan Hofrust 21
 070 - 385 44 61
 www.vegr.nl

Nederlandse gereformeerde 
kerk

 Leeuwendaalkerk
  Oranjelaan 62,  
  2281 GG Rijswijk

 070 - 399 20 50
 www.leeuwendaalkerk.nl

Protestantse gemeente Rijswijk 
 Oude Kerk, Herenstraat 62b,

  2282 BW Rijswijk
 070 - 393 00 15

  (di en wo van 9:00-15:00)
 www.pgrijswijk.nl
 Nieuwe Kerk, 

  Steenvoordelaan 364,  
  2284 EH Rijswijk

 070 - 393 00 15
  (di en wo van 9:00-15:00)

 www.pgrijswijk.nl

10.3 Steun bij Rouw en Verlies Rijswijk
De Steungroep Rouw en Verlies Rijswijk helpt u tijdens de rouw. Een vrijwilliger, vaak een  
lotgenoot, reikt u graag de hand. Herkent, erkent en biedt steun. Vertrouwelijk. Ook in  
lotgenotengroepen kunt u uw verhaal kwijt.

Contactgegevens
 06 - 51 29 73 26  rouwenverlies.rijswijk@humanitasdelft.nl  www.humanitas.nl

10.
Noteer hier uw aantekeningen:

“Soms heb ik het
 gevoel dat ik er niet meer 

toe doe in deze wereld. 
Door de ondersteuning  
van de kerk sta ik weer 
positiever in het leven.”
– Dhr. Bouwhuis, 79 jaar
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Bereikbaarheid
 070 - 757 92 00
 seniorenadviseur@welzijn-rijswijk.nl
 www.welzijn-rijswijk.nl/seniorenadvies

Talitha Nobbe
 06 - 468 02 065
 talitha.nobbe@welzijn-rijswijk.nl

Claudia Wallenburg
 06 - 454 74 432
 claudia.wallenburg@welzijn-rijswijk.nl

Zipporah Magid
 06 - 344 92 222
 zipporah.magid@welzijn-rijswijk.nl

Team Seniorenadvies

Seniorenadvies

Wijkcentrum Stervoorde
Dr. H.J. van Mooklaan 1
2286 BA Rijswijk

Wijkcentrum Het Oude Raadhuis
Laan Hofrust 4
2282 AL Rijswijk

www.welzijn-rijswijk.nl


