
Informatie voor verwijzers 
 

Haags Ontmoeten biedt dagactiviteiten in een groep zonder indicatie. Zorg en Welzijn werken hierin 

samen. De groep is vrij toegankelijk en geschikt voor zowel vitale ouderen met 

eenzaamheidsproblematiek als ouderen met regieverlies. Iedere groep heeft zijn eigen ‘karakter’ en 

palet aan activiteiten, die in samenspraak met de ouderen wordt vormgegeven. Haags Ontmoeten 

biedt ook ondersteuning aan de mantelzorgers van ouderen. Er wordt onderscheid gemaakt in Haags 

Ontmoeten basis-locaties en Haags Ontmoeten plus-locaties (nadere toelichting bij kopje 2 en 3). Zie 

www.haagsontmoeten.nl of www.socialekaartdenhaag.nl voor de specifieke informatie en 

openingstijden per locatie. (vanaf eind februari 2020 vernieuwd met meer informatie) 

Locaties Haags Ontmoeten hebben een activerend karakter, verantwoordelijkheden voor het leven 

worden niet overgenomen. Ouderen worden gestimuleerd om zo veel mogelijk zelf te (blijven) doen. 

Dit brengt mee dat de afweging Haags Ontmoeten – Dagbesteding een afweging is tussen:  

Haag Ontmoeten Dagbesteding 

Onderdeel van de wijk Onderdeel van zorginstelling 

Activerend Beschermend 

Beperkte mogelijkheid 1 op 1 Veel mogelijkheden 1 op 1 

Beperkte mogelijkheden begeleiden gedrag Veel mogelijkheden begeleiden gedrag 

Verantwoordelijkheid blijft bij oudere zelf Verantwoordelijkheid bij zorginstelling 

Risico’s zijn te overzien (horen bij het leven) Risico’s worden voorkomen 

Geen indicatie nodig, voorliggende voorziening Wel een indicatie, geïndiceerde voorziening 

Laagdrempelig, vrije inloop, open Geen vrije inloop, meer besloten 

1. Profiel ouderen Haags Ontmoeten  

In algemene zin is Haags Ontmoeten voor ouderen die behoefte hebben aan sociale contacten en 

activerende dagstructuur.  

Haags Ontmoeten bedient alle ouderen die:  

- Voldoende zelfstandigheid hebben om te kunnen deelnemen in een groep 

Daarbij kan er bij deze ouderen sprake zijn van regieverlies, waaronder:  

- Moeite om zelfstandig te (blijven) wonen 

- Verlies van contact (eenzaamheidsproblematiek) 

- Niet in staat om voor (zingevende) dagstructuur te zorgen 

- Beperkte belastbaarheid 

- Beperkingen die leiden tot behoefte aan 1 op 1 ondersteuning die geboden kan worden door 

vrijwilligers of stagiaires (denk aan hulp bij eten en drinken, bij toiletgang tot aan de wc-deur) 

- Beperkingen die leiden tot de behoefte aan 1 op 1 professionele activering door bijvoorbeeld 

fysiotherapeut, ergotherapeut, geriater, psycholoog; maximaal eens per week.  

 

  

http://www.haagsontmoeten.nl/
http://www.socialekaartdenhaag.nl/


Haags Ontmoeten is niet geschikt voor ouderen die op het moment van verwijzen een zwaardere 

zorgbehoefte hebben. De ouderen waar Haags Ontmoeten niet geschikt voor is hebben bijvoorbeeld 

de volgende beperkingen/zorgbehoeften: 

- Neiging tot weglopen  

- Gedragsproblemen die leiden tot conflicten in de groep die niet door een 

activiteitenbegeleider beheerst kunnen worden.  

- Beschikbaarheid van 1 op 1 ondersteuning van een professional. 

- Incontinentie of hulp bij toiletgang achter de wc-deur. 

- Behoefte aan een prikkelarme omgeving.  

2. Profiel ouderen Haags Ontmoeten basis-locaties 

Basis-locaties worden gerund door vrijwilligers, die ondersteund/gecoacht worden door een 

welzijnsprofessional. Bij deze locaties stromen overwegend meer vitale ouderen in die kampen met 

eenzaamheid of beginnend regieverlies.   

3. Profiel ouderen Haags Ontmoeten plus-locaties 

Op plus-locaties is tijdens openingstijden een professional aanwezig (meestal een 

activiteitenbegeleider met een zorgachtergrond), ondersteund door vrijwilligers. Bij deze locaties 

stromen ouderen in met eenzaamheidsproblematiek of beginnend regieverlies (zelfde als bij basis-

locaties), maar óók ouderen met verder gevorderd regieverlies (bijvoorbeeld door dementie).  

4. Toename regieverlies binnen Haags Ontmoeten 

Bovenstaande kenmerken gelden voor het moment van verwijzen, dus bij de toegang tot 

voorzieningen. Indien een oudere al geregeld bij Haags Ontmoeten komt, en zijn/haar regieverlies 

neemt toe, heeft Haags Ontmoeten Plus de mogelijkheid om extra zorgexpertise in te zetten, zoals 

een fysiotherapeut, geriater of ergotherapeut. Het is aan de gezamenlijke inschatting van de oudere, 

eventueel de mantelzorger en de professional of de extra ondersteuning nog mogelijk is bij Haags 

Ontmoeten, of dat alsnog een indicatie dagbesteding aangevraagd wordt.  

5. Ouderen worden niet verplaatst van dagbesteding naar Haags Ontmoeten 

Ouderen die al een dagbestedingsindicatie hebben, wordt die indicatie niet ontnomen. Ook niet bij 

herindicatie. Zo voorkomen we dat ouderen tegen hun wil moeten veranderen van plaats waar zij 

dagactiviteiten krijgen. Als ouderen dit zelf wensen, kan het uiteraard wel.  

6. Profiel mantelzorgers Haags Ontmoeten 

Haags Ontmoeten bedient mantelzorgers: 

- die een of meerdere dagdelen per week gebruik willen maken van vervangende zorg voor de 

zorgvrager (respijtzorg). 

- met behoefte aan informatie, advies en kennisvergroting in relatie tot 

ouderdomsproblematiek. 

- met behoefte aan een luisterend oor voor hun verhaal, bij een professional/vrijwilliger, in 

lotgenotencontact en ontmoeten.  

Op enkele locaties is een dementheek aanwezig, kijk op de website of de sociale kaart voor 

informatie.  

 


