Deskundige medewerkers
Onze sociaal werkers weten door hun opleiding en ervaring wat er bij mensen leeft.
Denken mee bij vragen, behoeften en problemen om samen tot oplossingen te komen.
Daarnaast ondersteunen zij bij diverse initiatieven die een prettige leef– en woonomgeving
mogelijk maken.

Kennismaken met
Welzijnskwartier

Verbinden en samenwerken
Als organisatie geloven we in samenwerking en zoeken we voortdurend verbinding
met diverse partners. Samen bereik je immers meer. We werken samen met vrijwilligers,
gemeenten, zorgorganisaties, hulpverlenende instanties, verenigingen, wijkagenten,
huisartsen, wijkregisseurs, woningcorporatie, scholen, vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden,
bibliotheek. Niet voor niets is ons motto: Welzijnskwartier de verbindende factor.
Nader kennismaken met onze organisatie?
Deze folder biedt een beknopte kennismaking met onze organisatie.
Voor uitgebreide informatie over onze organisatie en ons aanbod verwijzen wij
naar onze website www.welzijnskwartier.nl
Ook is het mogelijk om tijdens kantoortijden geheel vrijblijvend
contact op te nemen met onze frontoffice.
Onze contactgegevens
Callaoweg 1
2223 AS Katwijk
Tel: (071) 4033323
E-mail: info@welzijnskwartier.nl
Website: www.welzijnskwartier.nl
Openingstijden:
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur.
Op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Wie zijn wij?
Wij zijn een brede welzijnsorganisatie die
zich ervoor inzet dat iedereen actief kan
(blijven) meedoen aan de samenleving,
ongeacht leeftijd, achtergrond of
beperking. We werken voortdurend aan
sociale verbinding en een prettige woonen leefomgeving in de gemeente Katwijk.
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Voor jong en oud organiseren we
passende en aansprekende activiteiten.
Daarnaast bieden we praktische diensten
aan die erop gericht zijn om mensen
zolang mogelijk zelfstandig te laten
wonen. Zoals hulp bij thuisadministratie,
klussendienst, maaltijdenservice en
personenalarmering.
Mensen ontmoeten?
In onze buurt- en jongerencentra maar
ook op diverse andere plaatsen kunnen
mensen elkaar ontmoeten. Samen
met en voor mensen organiseren we
activiteiten die bijdragen aan een prettige
leefomgeving, gezonde levensstijl en
zinvolle vrijetijdsbesteding. We gaan
daarbij uit van uw en jouw talenten en
mogelijkheden.
Een steuntje in de rug nodig?
Iedereen kan wel eens een steuntje in de
rug gebruiken. Samen met u, samen met
jou, onderzoeken we wat daarbij nodig
is. We ondersteunen mantelzorgers in de
zorg om hun naasten, helpen jongeren en
statushouders op weg om hun plekje in de
samenleving te vinden. Mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen
we door hen werkervaring binnen onze
organisatie op te laten doen.
Met plezier bewegen
Voor kinderen, jongeren, ouderen en
kwetsbare groepen worden door onze
sportmedewerkers op diverse plekken
allerlei sport- en bewegingsactiviteiten
georganiseerd. Hierbij valt te denken
aan scholensport, seniorensport,
aangepast sporten. Daarnaast bieden we
verenigingsondersteuning en sport- en
beweegadvies op maat.

Cultuur ontdekken
Wij geven vorm aan het Cultuurbeleid
van de gemeente Katwijk. Bijvoorbeeld
door het ontwikkelen van programma’s
om jeugd kennis te laten maken met
diverse kunstvormen en doorstroom naar
lokaal verenigingsleven te bevorderen.
Er zijn speciale workshops culturele
uitingsvormen in jongerencentra.
Meegewerkt wordt aan organisatie
Week van de Amateurkunst.
Op zoek naar passend vrijwilligerswerk
Binnen onze organisatie is het Vrijwilligers
Informatiepunt (VIP) actief. VIP bevordert,
versterkt en promoot het vrijwilligerswerk
in de gemeente Katwijk.
VIP medewerkers helpen mensen, jong
en oud, op weg die op zoek zijn naar
vrijwilligerswerk.
Zij geven advies en informatie,
verzorgen deskundigheidsbevordering
en ondersteunen organisaties in het
samenwerken met vrijwilligers. Wij
bieden ook ondersteuning en advies voor
vrijwilligers in het kerkelijk jeugdwerk.
Inburgeren in onze samenleving
Aan vluchtelingen met een (voorlopige)
verblijfsvergunning, statushouders,
bieden we hulp en ondersteuning bij het
inburgeren en integreren
in onze samenleving.
Op zoek naar een geschikte
ruimte voor activiteiten?
In Katwijk en de Bollenstreek beheren wij
diverse panden. Indien u tot de doelgroep
behoort is het mogelijk om tegen
welzijnstarief ruimtes te huren.
Vraag naar de mogelijkheden.
Waar kunt u ons tegenkomen?
We zijn werkzaam in de diverse kernen
van de gemeente Katwijk (Rijnsburg,
Valkenburg, Katwijk). Ons jongerenwerk
is daarnaast actief in de gemeenten
Teylingen (Warmond, Voorhout,
Sassenheim), Noordwijkerhout, Lisse
en Hillegom. We zijn dicht bij mensen
te vinden; in diverse wijken, op straat,
bij scholen, (sport) verenigingen,
ontmoetingscentra en jongerencentra.

