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Welzijn Zuidplas 2018 – Een inkijkje

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). 

Fte Locaties Personen Nationaliteiten

16 fte personeel, verdeeld over 4 locaties 
(’t Blok, De Hoed, De Meidoorn, Elimschool)

(werk) stagiaires 
11 personen, 7 nationaliteiten

Welzijn Zuidplas NPV Zuidplas Inwoners voor elkaar Totaal

± 140 vrijwilligers. Daarnaast  ± 150 vrijwilligers via NPV Zuidplas en zo’n 60 vrijwilligers via ‘Inwoners voor elkaar’. 
Bij elkaar maar liefst ± 350 (!) vrijwilligers actief binnen het sociaal domein.

Kijkje naar de toekomst

• Inzet op Community building 

• Talentontwikkeling 

• Uitbreiding arbeidsmatige dagbesteding

• Verbinding sociaal werk en gezondheidszorg (Welzijn op recept)

• Voorkomen van schulden en vroegsignalering

• Versterking richting de zorg

• Versterking van het maatschappelijk voorveld

• Ruim 2.250 Individuele 
contactmomenten met inwoners 

• Ruim 1.000 Collectieve 
activiteiten

• Ruim 7.000 Unieke 
deelnemers aan activiteiten
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Mantelzorg Steunpunt
“Het voelde als een grote stap, maar het heeft me zeker geholpen. Al is het maar om even de zorgen van je af te schudden. En het is gewoon 
leuk om met andere jongeren samen te zijn die in dezelfde situatie zitten als ik.” (Anne, 14 jaar) 

En ook: 
• Lotgenotencontact

• Mantelzorgwaardering

• Respijtzorg (o.a. start pilot SaaM)

• Brussencursus

• NieuwsbrievenRegistraties >18 Alzheimercafé Autisme belevings circuitGesprekken Registraties <18

Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)
“De vacature is ingevuld. Werkt toch beter dan ik dacht. Ontzettend bedankt voor je bemiddeling.” (Bastienne Prins, Moz-Art)

Nieuwsbrief ontvangers Hulpvragen bij
VIP helpdesk

Hulpbieders bij
Inwoners voor Elkaar

Reacties op 
vacaturebank

Trainingen met 
140 deelnemers

En ook:
• Campagnes

• Informatie avonden

• App Inwoners voor Elkaar

• Vrijwilligersmarkt 

• Netwerkbijeenkomsten

Deelnemers aan 
waarderingsmomenten 
in Zevenhuizen en 
Moerkapelle

Lokale ondernemers voor 
kortingsbonnenboekje 
met 64 aanbiedingen

Aanvragen 
kortingsbonnenboekje 
door ruim 100 
organisaties

Ouderenadvies
“Wat heerlijk dat ik tijd krijg om mijn verhaal te doen, dat lucht zo enorm op.”

Huisbezoeken prof. 
ouderenadviseurs

Huisbezoeken vrijw. 
ouderenadviseurs

Koffi  edrinkmomenten 
in de dorpen met ca. 

10 bezoekers per keer

Nieuwjaarsontmoeting 
met 133 ouderen

En ook: 
• Kerstdiner voor eenzame ouderen

• Thema bijeenkomsten

Inloop ‘de Huiskamer’ elke ma t/m do geopend met 11 speciale edities (knutselen, yoga etc.)

2 Verhalengroepen met elk 10 deelnemers, elke twee weken een bijeenkomst

23 Vrijwilligers voor huisbezoeken, administratie, ‘de Huiskamer’ en de Verhalengroep
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Moluks Ouderenhuis (Rumah Orang Tua Tua)

Sociaal Makelaar

39 400 369 32

61 5 10 8

29 3 10

21 25 15

En ook: 
• Community building

• Sleutelfi guren in de wijk  

• ‘Spin in ’t web’

Organisaties 
vertegenwoordigd 

tijdens werkconferentie 
‘Zuidplas Verbindt’ 

door ± 60 aanwezigen

Werkgroepen 
opgestart ‘Zuidplas 

Verbindt’ met 
gemiddeld 10 

deelnemers per 
werkgroep

Organisaties 
vertegenwoordigd in 

de werkgroepen

Deelnemers 
dagopvang (70-93 jaar)

En ook: 
• Speciale aandacht voor 60+ 

• Computerbegeleiding

Deelnemers aan 
Sociaal Vitaal

Vrijwilligers actief 
betrokken 

Integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand (educatie)
“Het is bij ons erg druk thuis en er is vaak veel familie, ik kan bij de huiswerkbegeleiding rustiger werken.’’ (Aya)

Deelnemers 
huiswerkbegeleiding 

Deelnemers 
examentraining

Deelnemers 
Moeder vmbo-T

Bezochte lokale en regionale activiteiten 
met gemiddeld 35 deelnemers per keer
Met Sinterklaas werd er aan 32 gezinnen 
een bezoek gebracht. 

En ook: 
• Training budgetmaatjes

• Intermediair Stichting 

Leergeld

Matches hulpvragers
/ budgetmaatjes

Postkamer 
hulpvragen

Vrijwilligers
(Budgetmaatjes, Postkamer)

Telefonische 
hulpvragen

Raad en Daad
‘’Als ik geen budgetmaatje had, was het psychisch nog zwaarder en weet ik niet of ik dan nog mogelijkheden zag.’’

Onafhankelijke cliëntondersteuning 
In 2018 gegeven door de mantelzorgconsulenten, de ouderenadviseurs, de sociaal raadsvrouw en de budgetmaatjes.
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Jongereninformatie
‘’Ik was erg depressief voordat ik naar het Auticafé kwam en ben er juist door steeds het vooruitzicht van die avonden langzaamaan uit 
gekrabbeld. Mijn huidige partner heb ik zelfs bij Auticafé ontmoet!’’

“Ik kon voorheen mijn emoties niet goed onder controle houden waardoor ik vaak met woede zat en zelfs agressie. In t’ Blok voel ik me thuis 
waardoor ik makkelijker erover kon praten. Nu verwerk ik mijn woede en emotie heel erg in mijn muziek en ben ik een stuk rustiger.’’ Kevin (17 jaar)

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, Gemeente Zuidplas, Gemiva, GGD, GR IJsselgemeenten, Huisartsen en POH, Juridisch loket, kerken en diaconale platformen, Kernkracht, Kwintes, lokale media, 
LSMO, maatschappelijk ondernemers, MEE, Meldpunt Zorg en Overlast, MOZ Art, NOOM, ouderenbonden, overkoepelende landelijke organisaties (o.a. CAK, CIZ), Parento, particulier initiatief, 
Rode Kruis, SCNZ, Sociaal Team, Sportstichting Zuidplas, sportverenigingen, Stichting Leergeld, Stichting Zuidplas Helpt, SVO, Tandem, thuiszorgorganisaties, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, 
wijkagenten, woningbouwverenigingen en de Zonnebloem.

ALGEMEEN 
PREVENTIEF 
JEUGD- EN 
JONGERENWERK

Jongerencentrum ’t Blok

• Ruim 40 vrijwilligers

• Bijna dagelijks geopend

• Kroegavonden, sportcafé, feesten, live muziek, 

peuter- en kinderdisco, Blokkies kidsclub, theater, inloop, 

studio, repetitieruimte

Ambulant jongerenwerk

Enkelvoudige vragen 
per week

Intensieve trajecten 
jongerencoaching

Deelnemers 
zaalvoetbaltoernooi

En ook: 
• Vindplaatsgericht werken

• Activiteiten JWF gebouw (Molukse wijk)

• Intensief contact wijkagenten en bikers 

En ook: 
• Digitaal jongerenloket JIZU (Jong in Zuidplas)

Auticafé Bezoekers 
Scholenmarkt

Voorlichtingslessen 
voor ± 100 leerlingen

Maatjes Friend4Now 
met 9 matches

Activiteiten op gebied 
van sport, kunst, 

cultuur en welzijn

Aanmeldingen 
(Nieuw record!)

Wat doet Welzijn Zuidplas 
nog meer? 
• Begeleiding kindergemeenteraad 

• Begeleiding jongerenraad

• Jeugdvakantieweken

1 op de 5 
leerlingen doet 
mee aan BRAinS!

BRAinS
‘’Mijn dochter vindt veel dingen heel eng, maar dit jaar zijn we al naar de dierenambulance geweest en de speeltuin. Bij beide activiteiten mocht 
ik erbij blijven, echt heel fi jn.’’
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