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Welzijn Zuidplas 2020 – Een inkijkje
Voor het complete jaarverslag 2020, zie www.welzijnzuidplas.nl
 

Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband van Stichting Samen Zuidplas en de NPV Zuidplas. 
Voor alle inwoners van de gemeente Zuidplas! 

Visie en missie
Welzijn Zuidplas streeft naar een lokale samenleving met een sterke sociale cohesie, waarin elke inwoner regie heeft op eigen leven, naar vermogen 
meedraait in de maatschappij en bereid is iets voor een ander te betekenen (visie). Om dit voor elkaar te krijgen wil Welzijn Zuidplas organisaties, 
vrijwilligers en inwoners duurzaam met elkaar verbinden, door activiteiten, diensten en producten te verzorgen die het beste in de mens naar boven 
halen (missie). 

15,6

Fte personeel (werk) Stages*

* Waaronder 6 i.s.m. 
GR IJsselgemeenten in kader 

van participatie

** 150 met contract bij Welzijn Zuidplas, 
128 via Inwoners voor Elkaar, ca 120 

inzetbaar via de NPV en 25 via het 
Moluks Ouderenhuis.

±400

Vrijwilligers**

Heel Zuidplas belt, Kaartenactie ouderen, Kaartenactie verzorgingstehuizen, Paaspresentjes, De 
Cultuurkeuken aan huis, Week vol waardering, Kortingsbonnenboekjes, Plantjesactie, Burendag, Presentjes 
Molukse wijk, Verrassing per post, Waarderingspakketjes jongeren, December kerstbomenactie, Een 
warme jas, Lief en Leedstraten, Kerstpostpakketjes voor ouderen, Kerstattenties Molukse wijk, Placemat 
op de mat, Windlichtjes en Online Bingo. 
* Met verschillende initiatieven werden inwoners meerdere malen betrokken. 

• Ruim 1.650 individuele contactmomenten met 
maatjes

• Ruim 2.000 individuele cliëntcontacten met 
professionals

• Ruim 800 collectieve activiteiten met 
• ± 7.800 deelnemers

De reguliere diensten werden waar mogelijk voortgezet, uiteraard 
met inachtneming van de geldende corona maatregels:

20 initiatieven gericht op ondersteuning, verbinding en waardering tijdens de corona maatregelen, met 
een bereik van ruim 12.000 inwoners* en een ‘placemat op de mat’ huis-aan-huis.

Welzijn Zuidplas gaat per 1 juli 2021 over naar de nieuwe stichting ZO! De naam Welzijn Zuidplas verdwijnt, 
maar ook bij ZO! maken we ons sterk voor welzijnswerk. Met inzet van vrijwilligers en volop ambities op 
gebied van o.a. communitybuilding, integraal werken, talentontwikkeling en preventief werken!

ZORG, ONDERSTEUNING EN PARTICIPATIE

48 136387 66
En ook: 
• Actie ‘een warme jas’ voor 90 jongeren i.s.m. CJG

• Voorzieningenwijzer Geldzaken

• Campagne met ervaringsverhalen

• Klankbordgroep Armoede (ervaringsdeskundigen en 

budgetmaatjes)Matches hulpvragers
/ budgetmaatjes

Postkamer 
hulpvragen

Vrijwilligers
(Budgetmaatjes, Postkamer)

Vragen Sociaal 
Raadsliedenwerk

Raad en Daad
“Na jaren van onzekerheid over schulden met hulp van het budgetmaatje het traject naar Schuldhulpverlening succesvol doorlopen. 
Eindelijk na jaren licht in de tunnel.”



Registraties <18

Waarderingspakketjes
via de post

Registraties 
mantelzorgers
dementerenden

Activiteiten
jonge mantelzorgers

Matches SaaM 
Respijtzorg

437 487

890

168 98

9 20

153 500 25002520 170

Mantelzorg Steunpunt
“Je bent de eerste die aan mij vraagt en, hoe gaat het nou met jou?”

Gesprekken Registraties >18

1501 1264 135

172

93

365

Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)
“De hulpvraag (hulp bij boodschappen) is in principe afgerond, maar af en toe loop ik toch nog even langs bij mevrouw en dat vindt ze heel gezellig.”

Nieuwsbrief 
ontvangers

Kortingsbonnen 
boekjes

Gematchte 
hulpvragen

Reacties op 
vacaturebank

Deelnemers aan 
12 trainingen

En ook:
• Heel Zuidplas belt

• Campagnes, o.a. ‘Bedankt vrijwilligers  

en mantelzorgers’

• Netwerkoverleg

• App Inwoners voor Elkaar

Vouchers 
Week vol Waardering 

En ook: 
• Lotgenotencontact

• Oudernetwerk Autisme

• Training jonge mantelzorgers

• Telefonisch contact doelgroep

Ouderenadvies
“Hartelijk dank voor uw kerstgroet. Heel bijzonder de kaart van Dina, een lagere school leerlinge. Wat een leuk idee in deze toch wel stille en donkere 
dagen.”

Huisbezoeken door 
ouderenadviseurs

Kaarten van leerlingen 
aan ouderen

Kerstpakketjes via de 
post

Plantjes langsgebracht 
bij 75+ door ca 200 

vrijwilligers

Nieuwjaar ontmoeting 
met optreden van 

Shantykoor

En ook: 
• Verhalengroep

• Koffiedrinken met ouderen

• Huisbezoeken door vrijwilligers

• Telefonisch contact doelgroep



48

20

8

30

35

73

10

Educatie (integratie bevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand)
“School ging vaak niet door en ik had onvoldoendes, ik sta nu door jullie ruim voldoende en mijn ouders zijn weer blij.”

Sociaal Makelaar
“30 bloemen uitgedeeld met Burendag. Geweldig zo’n actie! We hebben heel lang aan de deur staan kletsen, hele fotoboeken kwamen erbij.”

Deelnemers 
huiswerkbegeleiding 

Lief en Leedstraten 
met 40 verbinders*

* i.s.m. CJG en gemeente.

Deelnemers 
examentraining

(7 geslaagd)

Straten ontvingen 
een kerstboom en 

pakket ter versiering*

Gezinnen kregen 
cadeautjes voor 

Sinterklaas

Deelnemers Burendag 
goed voor 1.230 bloemen/

burencontacten

Bezochte lokale en regionale activiteiten met 
gemiddeld 35 deelnemers per keer.

En ook: 
• Zuidplas Verbindt 

• Inzet op community building

• Dorpsinitiatief ‘Moerkapelle samen’

• Werven deelnemers Cultuurkeuken aan huis en  

vrijwilligers Plantjesactie

2 762 106 7 719

Wereldkeukens Maaltijden thuis bezorgd 
door leden van Rotaryclub 

Zuidplas

Edities thuis 
bezorgd Ivm corona 

maatregelen

Edities in ’t Blok Maaltijden bereid Vrijwillige koks

De Cultuurkeuken (Buurtrestaurant in ’t Blok voor mensen met een kleine beurs)
“Wat hebben wij waanzinnig lekker gegeten! Echt bijzonder verrast en ook de kids hebben alles opgegeten.”

23 25 81

70

125

90

Moluks Ouderenhuis
“Als de Dagopvang weer open gaat, gaan we iets leuks organiseren voor alle deelnemers en vrijwilligers.”

Deelnemers dagopvang 
(67-93 jaar)

Vrijwilligers 
betrokken

Deelnemers 
Nieuwjaarsactiviteit

Paaspresentjes voor 
zieken en 1e generatie 

Molukse ouderen

Kerstattenties voor 
vrijwilligers en deelnemers 
dagopvang

Presentjes overhandigd 
deur-aan-deur, o.a. 
‘Week van eenzaamheid’

En ook:
• Sociaal Vitaal

• Oldstars walking football

• Telefonisch contact doelgroep



Jongerencentrum ’t Blok
“Ik ben blij om in ’t Blok te kunnen helpen, het heeft mij als ‘straatjongere’ ook doen veranderen in een serieuze jongen met doelen.” 

49 x Uitgaan

Kroeg, (thema)Feesten, Live muziek, 
Kinderdisco’s en meer

44 x Activiteiten

Pubquiz, Theater, Schaken, Darten, 
Blokkies Kidsclub, Klaverjastoernooi, 

Movienight en meer

90 x Talentontwikkeling

Studio 2x per week geopend,  
2 tot 7 deelnemers per keer 

90 x Inloopavonden

Inloop 2x per week geopend, 
i.v.m. corona maatregelen max. 10 

bezoekers per keer

14 x online ontmoeten

Online rapsessies, Bingo en 
FIFA toernooien

ALGEMEEN PREVENTIEF JEUGD- EN JONGERENWERK

• Begeleiding Kindergemeenteraad

• Begeleiding Jongerenraad

• Jeugdvakantieweken
Wat doet Welzijn Zuidplas nog meer?

Ambulant jongerenwerk
“Ik vind het fijn dat je mij begeleidt. Ook al zijn we nog niet klaar, 
ik heb al heel veel geleerd.”

Intensieve trajecten 
jongerenbegeleiding

Sportbuurtactiviteiten 
met ca. 90 
deelnemers

En ook: 
• SKJ geregistreerd

• Intensief contact met o.a. politie 

en handhaving

• Vindplaatsgericht werken

• ±40 km per dag op de fiets of 

lopend door de dorpen

27 6

Activiteiten op gebied 
van sport, kunst, 
cultuur en welzijn

Aanmeldingen

167 4613

BRAinS
“Finn vond het geweldig om een kijkdoos te maken. En dan 
te bedenken dat hij helemaal niet van knutselen houdt!”

Jongereninformatie
“Heel erg bedankt voor de gezellige avond en de loempia’s en de chips, zolang het Auticafe open is, blijf ik komen!”

Bezoekers 
Scholenmarkt

Auticafe Maatjes 
Friend4Now

Voorlichtingslessen 
over alcohol, drugs en 

roken op VO

En ook: 
• Digitaal jongerenloket  

Hoezitdat.info/Zuidplas±250 810x 8

Welzijn Zuidplas werkt o.a. samen met Alzheimer Nederland, ASVZ, Basis- en Voortgezet onderwijs, bedrijfsleven, belangenorganisaties, Bibliotheek de Groene Venen, bikers, BSO, buurtnetwerken, CJG, 
Cultuurplatform Zuidplas, Dorpshuizen (Opmoer en Swanla), Gemeente Zuidplas, Gemiva, GGD, GR IJsselgemeenten, Huisartsen en POH, Juridisch loket, kerken en diaconale platformen, Kernkracht, 
Kwintes, lokale media, lokale vrijwilligersorganisaties, LSMO, maatschappelijk ondernemers, MEE, Meldpunt Zorg en Overlast, MOZ Art, NOOM, ouderenbonden, overkoepelende landelijke organisaties 
(o.a. CAK, CIZ), particulier initiatief, Rode Kruis, SCNZ, Sociaal Team, Sportstichting Zuidplas, sportverenigingen, Stichting Leergeld, Stichting Zuidplas Helpt, SVO, Tandem, thuiszorgorganisaties, 
Vluchtelingenwerk, Voedselbank, wijkagenten en de woningbouwverenigingen.


