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Welzijn Zuidplas 2019 – 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 personeel Fte vrijwilligers*

*gebaseerd op een globale schatting van 
± 2 uur inzet p.p. per week

Welzijn Zuidplas

Budget maatjes

NPV Zuidplas

‘SaaM/ Mantelzorg’
maatjes

Inwoners voor elkaar

Inwoners voor elkaar
maatjes

Moluks Ouderenhuis

Friend4Now
maatjes

Totaal aantal 
vrijwilligers

Totaal aantal 
maatjes

Bij elkaar maar liefst ± 405 vrijwilligers actief binnen het sociaal domein!

Door maatjes wordt inzet geboden bij mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken!

Kijkje naar de toekomst

• Mogelijke overstap naar nieuwe organisatie voor preventie, 

hulp en ondersteuning 

• Aandacht voor borgen van het opgebouwde welzijnswerk

• Aandacht voor behoud van vrijwilligers

• Aandacht voor door ontwikkelen ambities op gebied van community building,  

talentontwikkeling, verbinding sociaal werk - gezondheidszorg en vroegsignalering

• Ruim 2.250 individuele contactmomenten 
met maatjes

• Ruim 2.150 individuele cliëntcontacten met 
professionals

• Ruim 1.400 collectieve activiteiten met 
• ± 11.000 deelnemers

ZORG,
ONDERSTEUNING EN 

PARTICIPATIE



Registraties >18

Deelnemers
Waarderingsmomenten

Registraties 
mantelzorgers
dementerenden

Activiteiten
jonge mantelzorgers

Matches SaaM 
Respijtzorg

356 130

82

486 86

11 30

1143 174 100

192

91

1134

181 67 81171

Mantelzorg Steunpunt
“Ik dacht dat ik de enige was die thuis een broer met autisme had, maar ik zie hier veel meer kinderen waar thuis zorgen zijn.”

En ook: 
• Lotgenotencontact

• Alzheimercafe

• Oudernetwerk Autisme

• Thema avonden

Gesprekken Registraties <18

Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)
“Ik kijk elke keer uit naar een ritje op de fiets. We hebben het zo gezellig samen. Je leert elkaar ook steeds beter kennen en mijn wereld wordt groter.”

Nieuwsbrief 
ontvangers

Contactmomenten 
bij VIP Helpdesk

Hulpbieders bij
Inwoners voor Elkaar

Reacties op 
vacaturebank

Deelnemers aan 
16 trainingen

En ook:
• Campagnes

• Informatie avonden

• App Inwoners voor Elkaar

• Netwerkbijeenkomsten

Deelnemers aan 
waarderingsmomenten 
Zuidplas World Cup Rowing en 
Life Cooking Buffet 

Ouderenadvies
‘’Ook al ben ik oud, ik tel nog wel mee en wil graag nog genieten. Dat kan ik bij de Verhalengroep.’’

Huisbezoeken prof. 
ouderenadviseurs

Huisbezoeken vrijw. 
ouderenadviseurs

Deelnemers Kerstdiner 
voor eenzame ouderen

Deelnemers 4x 
nieuwjaarsontmoeting

27 Vrijwilligers: 
actief bij o.a. Koffiedrinken, De 
Verhalengroep, De Huiskamer en 
de preventieve huisbezoeken. 

2 Verhalengroepen: 
met in totaal 21 deelnemers, elke 
2 weken een bijeenkomst.

4x per maand 
koffiedrinken:
in de dorpen met totaal ± 44 bezoekers



deelnemers 
dagopvang 

(70-93 jaar)

vrijwilligers 
actief betrokken

deelnemers 
Sociaal Vitaal

deelnemers 
Oldstars Walking 

Football

34 374 493 60

55 7 5 10

Integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand (educatie)
“Mijn ouders spreken bijna geen Nederlands dus ik kan niet thuis mijn huiswerk afmaken als ik iets niet snap. Nu leer ik mijn ouders extra Nederlands 
omdat ik hier heel veel geleerd heb.’’

De Cultuurkeuken
Buurtrestaurant sinds november 2019 in ‘t Blok.
“Heerlijk gegeten bij De Cultuurkeuken in het Blok, met dank aan
organisatie en medewerkers (jebentnieuwerkerker.nl)”

Sociaal Makelaar
Carli Klijn, Moerkapelle samen: “Het is goed om je dorpsgenoten beter 
te leren kennen, ook diegenen die je niet als vanzelf tegenkomt in je 
dagelijks leven. Want een dorp zijn, dat doe je samen!” 

Deelnemers 
huiswerkbegeleiding 

Deelnemers 
examentraining

Deelnemers 
Moeder vmbo-T

Bezochte lokale en regionale activiteiten met gemid-
deld 35 deelnemers per keer. Met Sinterklaas werd er 
aan 36 gezinnen een bezoek gebracht met cadeautjes 
voor 69 kinderen.

En ook: 
• Inzet op Vroegsignalering

• Preventieplan geldzaken

• Trainingen/intervisie en werkbezoeken voor  

vrijwilligers

Matches hulpvragers
/ budgetmaatjes

Postkamer 
hulpvragen

Vrijwilligers
(Budgetmaatjes, Postkamer)

Telefonische 
hulpvragen

Raad en Daad
‘’Geeft een stuk rust, ik kan bij iemand terecht die me helpt. Al zijn het maar kleine stappen en ben ik er nog lang niet. Nu gezamenlijk besloten om een 
bewindvoerder te nemen. Ik ben er nu aan toe.’’

2 27 6

Edities Gasten Vrijwilligers

9 65

Leden aangesloten bij 
nieuw dorpsinitiatief 
Moerkapelle samen

Ouderen en kinderen 
deelgenomen aan 

activiteit ‘Ontmoeting 
tussen generaties’

23 25 5015 40 12580

Moluks Ouderenhuis
Deelnemer dagopvang: “Blijf lachen, het is gezond en je krijgt er geen rimpeltjes van.”

Deelnemers 
dagopvang 

(70-93 jaar)

Deelnemers 
Landelijke Molukse 

ouderendag

Bezoekers 
Nieuwjaarsontmoeting 

Bezoekers 
landelijke 

Mantelzorgdag

Vrijwilligers 
actief betrokken

Deelnemers 
Sociaal Vitaal

Deelnemers 
Oldstars Walking 

Football

En ook: 
• Zuidplas Verbindt

• Community building

• Sleutelfiguren in de wijk

• Werkbijeenkomst  

‘Betrokken buurten’



10x 275 6 11

Jongerencentrum ’t Blok
Jordan, handhaving: “Gaaf om te zien dat jongeren naar ’t Blok komen en dit een plek is waar ze kunnen chillen.”

152 x Uitgaan

Kroeg, feesten, live muziek, 
kinderdisco’s en meer

15 tot 120 bezoekers per keer

115 Inloopavonden

10 tot 25 bezoekers per keer

94 x Activiteiten

Movienight, Theater, Blokkies 
Kidsclub en meer 

5 tot 60 deelnemers per keer

94 x Talentontwikkeling

92 x studio geopend 
2 tot 7 deelnemers per keer 

2 x HipHopLounge 
± 100 bezoekers per keer

40 x Darten

 15 tot 35 deelnemers per keer

ALGEMEEN 
PREVENTIEF 
JEUGD- EN 

JONGERENWERK

Ambulant jongerenwerk
Deelnemer jongerencoaching: “Door jou heb ik handvatten gekregen om met bepaalde situaties om te gaan. Dit heeft mij enorm geholpen en helpt 
mij nog steeds.” 

Deelnemers aan 
sportbuurtactiviteiten

Intensieve trajecten 
jongerencoaching

Deelnemers 
Sport4Work

En ook: 
• SKJ-geregisteerd

• Vindplaatsgericht werken

• Intensief contact wijkagenten en bikers

960 817

Wat doet Welzijn Zuidplas nog meer? 
• ± 500 deelnemers Jeugdvakantieweek  ZH, MK en MRD

• ± 800 deelnemers Jeugdvakantieweek Nwrk

• Begeleiding Kindergemeenteraad 

• Begeleiding Jongerenraad

Jongereninformatie
Maatje van Friend4Now: “Samen zijn we naar het Auticafe geweest. 
Hij wil nu de volgende keer met z’n vader komen. Mooi he, hij vond het leuk.”

BRAinS
“Wij vinden het altijd heel leuk om in de brochure te kijken en 
weer al die leuke activiteiten te zien. Keep up the good work!’’

En ook: Lancering nieuw digitaal jongerenloket Hoezitdat.info/Zuidplas

Auticafé Bezoekers 
Scholenmarkt

Voorlichtingslessen 
voor ± 100 leerlingen

Maatjes Friend4Now

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, 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.

163 4406

Activiteiten op gebied 
van sport, kunst, 
cultuur en welzijn

Aanmeldingen 

1 op de 5 leerlingen doet mee aan BRAinS!


