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Organisatie
(Alfabetische
volgorde)

Aanbod

Korte beschrijving

Doelgroep

Website/link

Evenmens

Maatje

Een vrijwilliger die 1op 1 op bezoek komt voor een stuk
gezelligheid, samen iets ondernemen

Iedereen

https://evenmens.nl/gemeente-ommen/

Sociaal netwerk coach

Een vrijwilliger die samen met de zorgvrager kijkt hoe het sociaal
netwerk vergroot kan worden en daarin ondersteund
Door middel van kaartjes of presentje houden we contact met de
gasten. Op deze manier zijn er toch onderlinge contacten doordat
vrijwilligers dit persoonlijk afgeven bij gasten en bestuursleden bij
vrijwilligers.
Telefonische contact tussen (opgeleide) vrijwilligers van het
Vechtgenotenhuis en de gasten. Ook nieuwe gasten kunnen een
gesprek aanvragen.
Voor iedereen die vragen heeft op het gebied van eenzaamheid.:
- mensen die zelf eenzaam zijn
- mensen die zich afvragen wat ze kunnen doen bij een
vermoeden van eenzaamheid
- professionals die tijdens hun werk eenzaamheid signaleren
Corresponderen met generatiegenoten

Iedereen

https://evenmens.nl/eenzaamheid/

•

Inwoners Ommen

www.inloophuisommen.nl

•

Mensen geraakt door
kanker en hun naasten

www.vechtgenoten.nl

Iedereen

Sociaal
Ontmoetingscentru
m Ommen/
inloophuis
Vechtgenotenhuis

Kaartje of presentje aan
huis

WIJZ Welzijn

Meldpunt Eenzaamheid

Belmaatjes

Schrijf je blij
De Luisterlijn
ANWB automaatjes

Jongerencentrum t Punt
Activiteiten
jongerencentrum

Vrijwilligerssteunpunt

(Aanbod geschikt voor...)
Gradatie Eenzaamheid
preventie
risico
Licht,
ernstig
matig
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Stuur een mailtje: ommen@wijz.nu
Of bel: 0529-712500
(ma, di en wo 9-12 uur)

•

•

•

•

65+

https://www.schrijfjeblij.com

•
•

•
•

•

Vervoerservice voor en door eigen inwoners
Niet direct gericht op eenzaamheid, maar draagt zeker bij aan het
sociale contact tussen inwoners.
Momenteel geopend voor kwetsbare jongeren, deze kunnen
altijd terecht en contact opnemen met jongerenwerkers.
De jongerenwerkers zoeken zoveel mogelijk contact met jongeren
en richten zich daarbij nu ook op corona-proof activiteiten zoals
een online Escape Room.

Minder mobiele
inwoners

https://www.wijz.nu/diensten/anwbautomaatje-ommen

•
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Jongeren

https://www.wijz.nu/diensten/openjongerencentrum-punt-ommen
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Wordt weer bemand en verder opgezet, wordt vervolgd..

Iedereen

•

•

•

•

Jongeren

http://www.vrijwilligerssteunpuntommen
.nl/

