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heffen, omdat het grootste deel van hun doelstellingen was behaald met de komst 
van het VIP en het online platform ‘Inwonersvoorelkaar.nl’. 

• Er vond tweemaal per jaar een overleg 
plaats met de diverse 
vrijwilligersorganisaties rondom zorg en 
welzijn. Tijdens deze overlegmomenten 
werden ontwikkelingen in de organisaties 
gedeeld, werden de aanwezigen bijgepraat 
over de veranderingen binnen de Wmo en 
geïnformeerd over het activiteitenaanbod 
vanuit het VIP.  

• In oktober is voor het eerst een 
netwerklunch georganiseerd met 
zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties.  

• Het VIP heeft in 2017 contact gelegd met de diverse kerken in Zuidplas: met het 
Diaconale Samenwerkingsverband Moerkapelle (DSM) en ook met de diverse kerken 
in Zevenhuizen, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. Het contact met de 
kerken is van belang omdat zij een belangrijke bijdrage (kunnen) leveren als het gaat 
om vrijwillige inzet bij kwetsbare mensen.  
 

2.3.3 Beoogd resultaat 

• Uit reacties van vrijwilligers is gebleken dat de waarderingsmomenten goed 

aansluiten op hun wensen en dat ze zich gewaardeerd voelen. 

• De organisaties zijn op de hoogte van trends en ontwikkelingen op het gebied van 

vrijwillige inzet én over wijzigingen met betrekking tot wet- en regelgeving door 

middel van het lezen van de nieuwsbrieven en het bezoeken van de 

informatieavonden. 

• Uit een enquête in juni 2017 onder 98 willekeurige inwoners van Zuidplas, is 

gebleken dat het VIP bij 36,5% van de ondervraagden bekend is. 

• Uit de reacties die we van vrijwilligers en organisaties krijgen, is gebleken dat men 

tevreden is over het dienstenaanbod én dat de activiteiten goed aansluiten op de 

behoeften van de gebruikers. 

2.3.4. Statistieken 2017 

• Elk kwartaal werd een nieuwsbrief verzonden naar ca. 600 mailadressen. 

• De nieuwsbrieven werden gemiddeld door 51% van de ontvangers geopend.  

• Er kwamen 58 directe vragen binnen bij het VIP, waaronder 35 hulpvragen. 

• Vacaturebank: 79 vacatures geplaatst en gemiddeld 242 bezoeken per maand.  

• Er zijn 11 trainingen aangeboden, waaraan 204 vrijwilligers hebben deelgenomen. 

• De trainingen worden door de deelnemers gewaardeerd met een 8+. 

• Er zijn 21 oriëntatiegesprekken met aspirant vrijwilligers gevoerd.  

• Vanaf juni tot en met december 2017 zijn er 27 hulpvragen geplaatst op 

www.inwonersvoorelkaar.nl en werden 11 nieuwe hulpbieders geregistreerd. 

• Er waren 111 aanmeldingen voor de High Tea op Leefgoed De Olifant. 

• Aan het Live Cooking Buffet bij Hotel Van der Valk namen 600 (!) vrijwilligers deel.  

Netwerklunch zorg & welzijn met Marokkaanse 
gerechtjes 

http://www.inwonersvoorelkaar.nl/
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Overzicht deelname aan traingingen per categorie: 

 
 

Training Aantal deelnemers Categorie 

Crowdfunding 23 1 

BHV 15 1 

Fondsenwerving 10 1 

Seminar Kindermishandeling en 
Ouderenmishandeling 

34 1 

Webteksten schrijven 11 2 

Facebook 25 2 

Persberichten schrijven  19 2 

Ziektebeelden herkennen 11 2 

Geluidstechniek 11 2 

Mailchimp 17 2 

Communicatie en gedragsvaardigheden 9 3 

Grenzen stellen 19 3 

Totaal 204  

 
 
2.3.5 Aandachtspunten voor 2018 

• Het VIP is gehuisvest op locatie de Hoed in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit betreft 

een tijdelijke huisvesting, met een opzegtermijn van 3 maanden. Wanneer de 

hoofdgebruiker van het pand (de huisartsen) gaan uitbreiden, zal het contract 

worden opgezegd. Het vinden van nieuwe huisvesting heeft dan ook grote prioriteit.  

• Het VIP streeft ernaar dat de bekendheid van het VIP vergroot wordt ten opzichte 

van 2017. Er zal in 2018 veel aandacht besteed worden aan pr. Ook zal de 

vrijwilligersvacaturebank en het platform voor burenhulp 

(www.inwonersvoorelkaar.nl) structureel onder de aandacht worden gebracht. 
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• Vacatures voor bestuursfuncties blijven lang open staan. Het VIP wil in 2018 een 

passend aanbod realiseren voor besturen om hen te ondersteunen bij het invullen 

van bestuurlijke vacatures en taken.  

• Er zal in samenwerking met andere organisaties (waaronder Vluchtelingen Werk en 

het duurzaamheidsplatform Zuidplas) worden gezocht naar een passend aanbod voor 

‘tuinhulpvragen’, die regelmatig binnenkomen bij inwonersvoorelkaar.nl.  

• Er is veel vraag naar ‘maatjes’. Diverse organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers die 

voor een langere periode regelmatig contact hebben met hun cliënten die sociaal 

kwetsbaar zijn. 

• Het contact met de kerken zal in 2018 verder worden versterkt en uitgebreid, zodat 
de lijntjes kort blijven en er makkelijk geschakeld kan worden bij hulpvragen die niet 
via inwonersvoorelkaar.nl kunnen worden weggezet.   

• Onder de deelname aan trainingen blijken de sectoren kerk en onderwijs sterk 

ondervertegenwoordigd ten opzichte van bijvoorbeeld welzijn, sport en cultuur. Idee 

is om een gerichte behoeftepeiling te doen wat betreft trainingsaanbod. 

• In 2018 zal onderzocht worden of er draagvlak is voor de start van een 

vrijwilligerscollege. Een vrijwilligerscollege bestaat uit inwoners/bedrijven/zzp’ers die 

hun specifieke kennis gratis ter beschikking stellen voor de toerusting van 

vrijwilligers.  

• De waarderingsmomenten op dorpsniveau worden tweejaarlijks aangeboden in twee 

verschillende dorpen: in Zevenhuizen en Moordrecht in 2018 en in Moerkapelle en 

Nieuwerkerk aan den IJssel in 2020. 

• De waarderingsmomenten Zuidplas breed worden tweejaarlijks aangeboden. Het 

evenement kan dan grootser en luxer worden aangeboden dan wanneer het elk jaar 

zou worden georganiseerd. Bovendien is een grootschalig evenement 

arbeidsintensief, waardoor het aantal inzetbare uren meer wordt verdeeld over de 

diverse diensten van het VIP.  

• Vrijwilligers vanuit zorg en welzijn zijn goed vertegenwoordigd bij de waarderings-

momenten; deelname vanuit de kerken, het onderwijs, sport en cultuur blijft hier 

enigszins op achter.  

• Trends en ontwikkelingen m.b.t. vrijwillige inzet dienen goed te worden gevolgd om 

de informatie op de website actueel te houden en vrijwilligers en organisaties goed 

te kunnen informeren.  

• Het is van belang dat het VIP betrokken blijft bij diverse overlegvormen die al 

bestaan. Voor bepaalde thema's zullen indien nodig nieuwe netwerkstructuren in het 

leven worden geroepen (bijvoorbeeld m.b.t. inzet statushouders, maatschappelijke 

stages etc.). 
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Storytelling 
D. Groenendal van Molen Kortenoord over de vacaturebank:  
"Hartelijk dank namens de Molen Stichting voor het verzorgen van de vacaturebank. Wij zijn 
daar echt blij mee als ik denk aan de keren dat wij vrijwilligers kregen aangeboden. 
Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet." 
 
Reactie van ouderenadviseur op hulpbieder inwonersvoorelkaar.nl: 
"Fijn te horen dat het koken goed gaat en dat je dhr. geattendeerd heb op het tafeltje dek je 
concept." 
 
Reactie van hulpbieder op vraag naar haar contact met hulpvrager inwonersvoorelkaar.nl:  
"Mevrouw is een leuke gesprekspartner. Ik heb een heel gezellig gesprek met haar gehad en 
zij heeft een ontzettend gevoel voor humor. Er is heel wat afgelachen. Bovendien kan ze niet 
alleen gezellig vertellen maar kan zij ook goed luisteren." 
 
Reacties n.a.v. trainingen: 
Christa van de Meer over de training Communicatie en gedragsvaardigheden:  
"Graag een vervolgsessie. Dit smaakt naar meer!"  
 
Jan Hielema over de training Grenzen Stellen:  
‘’Geweldige trainster!’’ 
 
Over de waarderingsmomenten  
Vrijwilligster Tineke van De Meander over de High Tea: 
“Het was lekker en supergezellig.”  
 
K. ter Lindert over het Live Cooking Buffet bij Van der Valk:  
"Dank voor het heerlijke buffet en de gezellige avond. We hebben deze blijk van waardering 
enorm gewaardeerd. We kunnen er weer een jaar tegenaan." 
 
Badminton vereniging Zevenhuizen: 
"Een goed verzorgde avond met top eten, gezelligheid en goede bediening. Echt voor 
herhaling vatbaar!" 
 
Reacties n.a.v. de informatieavonden                                                                                   
Theater voor Iedereen n.a.v. de informatieavond over de Vrijwilligersverzekering:  
"Het was een leerzame avond met goede uitleg van Ben. Wij wisten niet van het bestaan van 
de vrijwilligersverzekering." 
 
Petra Wiltenburg en Yvonne Janssen van de Hennipgaarde: 
"Geweldig dat er zulke avonden georganiseerd worden door Welzijn Zuidplas. En dankbaar 
dat we mochten komen. Tot in de puntjes georganiseerd. Van uitnodiging tot en met de 
avond zelf. Keurig geregeld! Heldere uitleg, mooie locatie. Dank daarvoor!" 
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2.4 Ouderenadvisering 

2.4.1 Toelichting 

Er zijn twee ouderenadviseurs in dienst bij Welzijn Zuidplas, totaal 1,11 fte. 

Ouderenadvisering richt zich op inwoners vanaf 55 jaar, met specifieke aandacht voor 75+. 

Doel is om ouderen (en hun mantelzorgers) dusdanig te ondersteunen, zodat zij zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren. De dienstverlening is gericht op het zoveel 
mogelijk behouden van eigen regie en aanboren van eigen kracht van de oudere.   

 
Ouderenadvisering heeft 6 resultaatgebieden, die elke een bijdrage leveren aan het doel. 

1. Dienstverlening aan de cliënt; contact met cliënt en hun eventuele mantelzorgers. 
2. Preventieve, signalerende huisbezoeken door de professionele en/of vrijwillige 

ouderenadviseurs. 
3. Werving, ondersteuning en scholing van de vrijwillige ouderenadviseurs. 
4. Ontmoetingsactiviteiten, zoals ‘Koffiedrinken’ en de ‘Verhalengroep’. 
5. De ‘Huiskamer’; dagelijkse inloop voor ouderen. 
6. Het leveren van beleidsinformatie over oudere inwoners aan de gemeente Zuidplas 

door regelmatig overleg met de gemeente.   
 
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2017 heeft plaatsgevonden, 
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat de 
aandachtspunten zijn om verder op in te zetten.  
 
2.4.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2017 

1. Dienstverlening aan de cliënt 

• Afgelopen jaar waren er veel mensen die aangaven fysieke beperkingen te hebben, 
waardoor er behoefte was aan informatie en advies hoe daar mee om te gaan. In 
sommige gevallen was bemiddeling nodig tussen cliënt en zorgleveranciers of 
leveranciers van hulpmiddelen. Maar ook het bemiddeling naar de Wmo is geregeld 
voorgekomen. 

• Er zijn veel vragen binnen gekomen rondom vervoer. Er zijn in Moordrecht veel 
vragen gesteld over het ontbreken van de regio bus van het Groene Hart Ziekenhuis. 
Dit blijkt mede een reden te zijn dat mensen gebruik willen maken van het collectieve 
vervoer in de Zuidplas. Er is informatie verstrekt over vrijwilligersvervoer, vervoer 
met een Wmo-beschikking en buiten regionaal vervoer via Valys. Een aantal mensen 
heeft een invalide parkeerkaart aangevraagd met ondersteuning van de 
Ouderenadviseurs. 

• Er is meer aandacht voor het thema 'eenzaamheid’. Een klein aantal mensen had 
behoefte aan een gesprek over het onderwerp eenzaamheid. Een aantal mensen had 
vooral behoefte aan informatie wat er allemaal te doen is in de gemeente Zuidplas. 
Er is veel aanbod, maar voor een aantal blijft de drempel hoog om er alleen op af te 
stappen.  

• Het onderwerp huisvesting blijft een veel besproken onderwerp. In het najaar 
organiseerde de gemeente de bijeenkomst ‘langer Thuis’, waar Welzijn Zuidplas 
actief een aantal ouderen voor heeft uitgenodigd. Hier is wederom hardop 
uitgesproken dat er een gemis is aan goede betaalbare seniorenwoningen. De 
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ouderenadviseurs hebben een aantal mensen begeleid in het traject rondom 
verhuizen.  

 
2. Preventieve, signalerende huisbezoeken door de professionele en/of vrijwillige   
ouderenadviseurs. 

• In 2017 zijn er 174 huisbezoeken afgelegd door de vrijwillige ouderenadviseurs. 
Tijdens deze gesprekken wordt aan de hand van een vragenlijst de leefsituatie van de 
oudere in beeld gebracht en hulpvragen besproken. Wanneer hulpvragen wat 
complexer zijn van aard, worden deze doorgezet naar de professionele 
ouderenadviseur. Het merendeel van de bezochte ouderen heeft geen specifieke 
problemen. Er werden diverse onderwerpen besproken die betrekking hadden op het 
ouder worden. Mensen wilden graag weten waar ze terecht kunnen indien er 
problemen op treden.  

• In 2017 zijn er 202 huisbezoeken afgelegd door de professionele ouderenadviseurs, 
waarvan 36 preventieve huisbezoeken. Tijdens deze huisbezoeken worden 
hulpvragen besproken, zie verder bij 1 hierboven.  

 
3. Werving, ondersteuning en scholing van de vrijwillige ouderenadviseurs. 

• Het werk van de Ouderenadviseurs kan gedaan worden dankzij de inzet van 24 
vrijwilligers. In 2017 waren er vrijwilligers actief voor preventieve huisbezoeken (12), 
administratieve ondersteuning (3), inloop de ‘Huiskamer’ (5) en activiteit de 
‘Verhalengroep’ (4). In 2017 zijn 4 vrijwilligers gestopt en is er 1 bijgekomen.  
 

De vrijwilligers namen ook in 2017 vele taken op zich, ter illustratie de taken van een 
administratie vrijwilliger: post rondbrengen, kerstmailing, verwerken en versturen 
van de antwoordkaarten van de preventieve huisbezoeken, het maken van de 
informatiemapjes en het verwerken van een deel van de gegevens die terugkomen 
na een huisbezoek.  

 

• In januari is standaard het eerste waarderingsmoment met de nieuwjaar ontmoeting, 
waar de vrijwilligers een attentie krijgen en openlijk in het zonnetje worden gezet.  

• De vrijwilligers van de Verhalengroep 
zijn middels een bezoek aan het 
museum in Gouda en een lunch 
bedankt voor hun enthousiaste 
bijdrage en inzet. Ook de deelnemers 
waren hierbij aanwezig wat voor een 
versterking van het groepsgevoel 
heeft gezorgd. 

• Vanuit het Vrijwilligers Informatie 
Punt zijn de vrijwilligers Zuidplas 
breed ook gewaardeerd met een high 
tea en een live cooking buffet. 

• Vanuit Welzijn Zuidplas was er begin 
oktober een verwendag georganiseerd voor de eigen 
vrijwilligers.  

Uitstapje Verhalengroep 
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• De 5 vrijwilligers van de Huiskamer hebben als waarderingsactiviteit een etentje 
gehad.  
 

4. Ontmoetingsactiviteiten, zoals ‘koffiedrinken’ en de ‘Verhalengroep’. 

• Het ‘Koffiedrinken’ kan gezien worden als een spreekuur, waarbij de 
ouderenadviseur wat vertelt over het beleid rondom de ouderenzorg. Er kan navraag 
worden gedaan over regels rondom het aanvragen van Wmo-voorzieningen. In 2017 
vond het Koffiedrinken maandelijks plaats in elk dorp.  

• In 2017 is de samenwerking met de Schakel voortgezet en er zijn een paar 
activiteiten gezamenlijk georganiseerd:   

o Voorlichting over veiligheid door de wijkagent van Moordrecht. 
o Voorstelling van ‘Het Zingende Paard’. Een vertelvoorstelling van ruim een 

uur. Dit bleek een enorm succes.  
o In Moerkapelle werd het jaar afgesloten met een uitstapje naar Intratuin. 

• De ‘Verhalengroep’ is actief in Nieuwerkerk (locatie ‘De Hoed’) en Moordrecht 
(locatie ‘De Zespunt’). Door middel van een thema wat vooraf bekend is, deelt men 
een herinnering. De herinnering heeft een kop, de tijd waarin het afspeelt wordt 
verteld en het heeft een staart. De andere deelnemers luisteren en er mag per 
persoon slechts één vraag ter verduidelijking worden gesteld. Het doel van het delen 
van herinneringen is dat eigen herinneringen niet verloren gaan. Door het luisteren 
naar anderen komen er vaak ook weer herinneringen naar boven. Iedereen gaat met 
een blij en goed gevoel de deur uit. Jaarlijks komt de Verhalengroep 20-22 keer per 
dorp bij elkaar.  

• De Nieuwjaarsontmoeting vond ook in 2017 plaats in de verschillende dorpen.  
De bezoekers in Nieuwerkerk (60), Zevenhuizen (17), Moerkapelle (17) en 
Moordrecht (45) werden toegesproken door wethouder Daan de Haas en een van de 
ouderenadviseurs.   

• Dit jaar werd voor het eerst vanuit Welzijn Zuidplas 
het ‘Kerstdiner voor ouderen’ georganiseerd, een 
initiatief van het Ouderenfonds. Voor de werving van 
deelnemers werd samen gewerkt met de 
Zonnebloem, de ouderenbonden, de kerken en de 
Plusbus. Het diner werd financieel mogelijk gemaakt 
door het Ouderenfonds, van der Valk Nieuwerkerk, 
serviceclubs de Rotary en de Lions en gemeente 
Zuidplas. Er was veel belangstelling en met 81 
ouderen waren alle stoelen bezet. Per tafel van 9 
ouderen was er één vrijwillige tafeldame. Het 
programma bestond uit een welkomstwoord door 
wethouder Daan de Haas, muzikale intermezzo’s van 
MOZ-Art en een band ter afsluiting. De ouderen werden na afloop weer keurig 
thuisgebracht door vrijwilligers van de service clubs en de Plusbus. Een succes wat in 
2018 om herhaling vraagt.  
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5. De ‘Huiskamer’; dagelijkse inloop voor ouderen. 

• De Huiskamer was ook in 
2017 geopend van 
maandag t/m donderdag 
van 10.00 tot 12.00 uur en 
werd door gemiddeld 10 
ouderen per keer bezocht. 
In 2017 is er meer 
aandacht gekomen voor 
activiteiten: cup cake 
versieren, bloemschikken 
en diverse lunches. Ook werd er gezamenlijk Sinterklaas gevierd.  

• Op 23 september 2017 werd de Burendag georganiseerd vanuit de Huiskamer om 
jong en oud bij elkaar te brengen. Op het terrein voor de Meidoorn werd een 
evenemententerrein ingericht en konden de hele dag spellen gespeeld worden door 
de jeugd. Ook was er een gezellige koffiehoek en een stroopwafelkraam. Een DJ 
draaide gevarieerde muziek. Hoogtepunt van de dag was het plaatsen van een 
beweegtoestel (bibberspiraal), trappers bij de banken, het planten van zo’n 50 
nieuwe plantjes. Helaas viel de opkomst tegen, ondanks het goede weer. Mensen 
sloegen de activiteiten vooral gade vanaf hun balkon. De bezoekers die wel naar 
beneden kwamen hebben genoten van een gezellige middag.  
 

6. Het leveren van beleidsinformatie over oudere inwoners aan de gemeente Zuidplas 

door regelmatig overleg met de gemeente.   

• In 2017 is er geen specifiek overleg geweest met de gemeente over Ouderenadvies. 
Er is afgesproken dat in 2018 de betrokken beleidsambtenaar aanschuift bij 
werkoverleg om de korte lijnen te waarborgen en beleidsinformatie met elkaar te 
kunnen delen.   

 

2.4.3 Beoogd resultaat 
Uit het hoge aantal aanvragen m.b.t. huisbezoeken en deelnemers aan activiteiten blijkt dat 
ouderen (en hun mantelzorgers) de ouderenadviseurs goed weten te vinden. Er is veelvuldig 
beroep gedaan op de ouderenadviseurs. Er is een deskundige groep vrijwilligers die 
ontmoetings- en inloopactiviteiten organiseert en huisbezoeken aflegt. Tijdens hun 
huisbezoeken vragen de vrijwilligers aan ouderen hoe zij het gesprek ervaren hebben. 
Hierop krijgen zij hoofdzakelijk positieve reacties; prettig, informatief en gezellig.   
 
2.4.4 Statistieken 2017  

• In 2017 zijn er 174 huisbezoeken afgelegd door de vrijwillige ouderenadviseurs en 
202 door de professionele ouderenadviseurs. 

• Doorverwijzing via huisartsen of Sociaal Team: ± 25 cliënten.  

• Koffiedrinken: 
o Moordrecht 10 keer, gemiddeld 14 bezoekers per keer. Waarvan 4 keer i.s.m. 

de Schakel” van Gemiva, gemiddeld 9 bezoekers per keer.  
o Moerkapelle 8 keer, i.s.m. het Rode Kruis; gemiddeld 10 bezoekers per keer.  
o Zevenhuizen, 10 keer, i.s.m. Hervormd Centrum Zevenhuizen; gemiddeld 15 

bezoekers per keer. 
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o Nieuwerkerk 10 keer i.s.m. de ‘Huiskamer’; gemiddeld 10 bezoekers per keer.  

• Verhalengroep:  
o Nieuwerkerk 10 deelnemers (waarvan één deelneemster is opgenomen en 

één is overleden) en 2 vrijwilligers; 2x per maand bijeenkomst.  
o Moordrecht 10 deelnemers (waarvan één deelneemster is overleden en één 

nieuwe deelneemster) en 2 vrijwilligers; 2x per maand bijeenkomst. 

• Inloop de Huiskamer: elke ma t/m do geopend 
met gemiddeld 10 bezoekers per keer; 8 
speciale activiteiten, waaronder cupcakes 
versieren.  

• Nieuwjaarsontmoeting: Nieuwerkerk 60 
bezoekers, Moerkapelle 17, Zevenhuizen 17 en 
Moordrecht 45. 

• 24 vrijwilligers: preventieve huisbezoeken (12), 
administratieve ondersteuning (3), De 
‘Huiskamer’ (5) en de ‘Verhalengroep’ (4).  

 
2.4.5 Samenwerkingspartners 

• Op cliënt niveau: Vestia, huisartsenpraktijk De Hoed en de Hoeksteen in Moordrecht. 
Meldpunt Zorg en Overlast (GGD), Sociaal Team, WMO, Tandem, sociaal raadsvrouw, 
thuiszorgorganisaties, NPV, Zonnebloem, de Ouderenbonden, 
Ziekenhuismaatschappelijk werk (Groene Hart). 

• Koffiedrinken in de dorpen: Zevenhuizen ism het Hervormd Centrum; Moordrecht 
ism De Schakel en de Zespunt. In Moerkapelle is er een zelfstandige ouderensoos in 
het Rode Kruis gebouw waar het ouderenadvies bij aansluit. 

• Samenwerking m.b.t. de Week tegen de eenzaamheid/Week van de ontmoeting: 
heeft zich in 2017 beperkt tot het maken van een gezamenlijke poster en flyers 
waarbij per organisatie het activiteitenaanbod werd weergegeven.   

 
2.4.6 Aandachtspunten voor 2018 

• In 2017 is er een start gemaakt met het op de kaart zetten van eenzaamheid door de 
sociaal makelaar. Ouderenadvies wordt hierin meegenomen voor de expertise over 
ouderen, met als resultaat het voorkomen of doorbreken van eenzaamheid.  

• Monitoring; voelen ouderen zich na contact met de ouderenadviseur (en/of diens 
vrijwilligers) beter in ‘hun eigen kracht’ dan daarvoor.  

• Het bewaken van de grens tussen professionele en vrijwillige inzet.  

• Waarborgen van een goede toegang op dorpsniveau. 

• Nieuwe vrijwilligers aantrekken en behouden.  

• De Verhalengroep; mogelijkheid onderzoeken van uitbreiding met extra groepen en 
mogelijk een bijeenkomst combineren met jongeren. 
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Storytelling 

"Als ik het niet meer weet bel ik het ouderenadvies." 
 
‘’Wat fijn om een klankbord te hebben." 
 
"Wat wordt er een hoop georganiseerd voor ons ouderen." 
 
"Jullie nemen de tijd om te luisteren, dat is fijn." 
 
‘’Nu ik bij de Verhalengroep zit, hoor ik weer ergens bij!’’ 
 
‘’Het was een prettig bezoek. De vrijwilliger stelde veel vragen en zo kom je toch weer op 
nieuwe ideeën.’’ 
 

 
 
2.5 Raad en Daad  
2.5.1. Toelichting 
De dienst Raad en Daad bestaat uit de sociaal raadsvrouw, budgetmaatjes en vrijwilligers 
van de formulierenbrigade. Gezamenlijk ondersteunen zij inwoners bij hun sociaaljuridische, 
administratieve en financiële vragen en problemen. De dienst Raad en Daad is sinds 1 juli 
2016 actief. In 2017 is de dienst verder gegroeid tot een dynamisch geheel van geboden 
diensten door professionals en veel vrijwilligers. Er zijn twee coördinatoren en één sociaal 
raadsvrouw in dienst (gezamenlijk 1 fte). 
 

Het doel is om te voorkomen dat inwoners van gemeente Zuidplas (verdergaande) 
problemen krijgen op sociaaljuridisch gebied en specifiek op financieel vlak. Inwoners die 
kampen met dergelijke problematiek worden vanuit deze dienst ondersteund en op weg 
geholpen zodat zij weer zelfstandig verder kunnen.   

 
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2017 heeft plaatsgevonden, 
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat aandachtspunten 
zijn om verder op in te zetten.  
 
In de BCF-aanvraag is een indeling gemaakt naar de verschillende diensten (Sociaal 
Raadsvrouw, Budgetmaatjes, Formulierenbrigade en coördinatie). Omdat Raad en Daad nog 
volop in ontwikkeling is en deze diensten vele raakvlakken hebben, is qua verslaglegging 
gekozen voor een andere indeling, te weten: 

1. Personele inzet en inzet vrijwilligers 
2. Hulpvragen 
3. Training en bijscholing 
4. Netwerk 
5. Nieuwe initiatieven  
6. Middelen 
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2.5.2. Belangrijkste gebeurtenissen in 2017 
1. Personele inzet en inzet vrijwilligers 

• Met ingang van 21-12-2016 is er een sociaal raadsvrouw in dienst bij Welzijn Zuidplas 
voor 12 uur per week. Zij behandelt vooral vragen op gebied van familierecht, 
arbeidsrecht, belastingen en zij verleent bijstand bij beroep en bezwaar.  

• In 2017 is de subsidie aanvraag goed gekeurd om het aantal uren coördinatorschap 
uit te breiden van 8 naar 24 uur. 
Sinds het najaar is een tweede 
coördinator werkzaam bij Raad en 
Daad. 

• In 2017 is het aantal vrijwilligers 
gestegen van 18 naar 30.  

• Er is 1 training aangeboden in 
samenwerking met Samen010, met 
15 deelnemers. Uiteindelijk heeft 
deze training geresulteerd in 12 
nieuwe inzetbare budgetmaatjes. 

 
2. Hulpvragen 

• Het aantal hulpvragen was verrassend genoeg in 2017 verhoudingsgewijs gelijk aan 
2016. In eerste instantie werd gedacht dat de grote hoeveelheid vragen te maken 
kon hebben met het aanbieden van een nieuwe dienst. In 2017 bleek dat er 
structureel behoefte is aan begeleiding bij vragen op gebied van administratie en 
financiën. Veel van deze vragen konden in behandeling worden genomen. Andere 
vragen werden naar een andere dienst verwezen. Als er sprake was van multi 
problem problematiek, laagbegaafdheid of laaggeletterdheid (contra-indicatie voor 
begeleiding door budgetmaatjes) werd er doorverwezen naar het ST, ASVZ of MEE. 
Bij de dienst Budgetmaatjes moet er sprake zijn van lerend vermogen en motivatie. 
 

• Naast het spreekuur van de Sociaal Raadsvrouw, werd in 2016 ook van start gegaan 
met een spreekuur voor kortdurende vragen, bemand door een vrijwillige jurist. Ook 
dit spreekuur werd in 2017 druk bezocht, met name gericht op hulpvragen rondom 
belastingen. Als back-up zijn de sociaal raadsvrouw en de coördinator aanwezig. 
 

• De telefonische bereikbaarheid kon door inzet van extra coördinatie uren worden 
uitgebreid naar meer uren en meerdere dagen (maandag, dinsdag én donderdag van 
09.00-11.00 uur). 
 

• In 2017 kwam een nieuwe groep hulpvragers in beeld; de statushouders die een jaar 
(of al langer) door de maatschappelijk begeleiders van Vluchtelingenwerk werden 
begeleid en nu zelfstandig verder moeten. Dit lukt hen bijna nooit. Voor veel zaken 
op gebied van administratie en financiën hebben zij nog begeleiding nodig en 
wenden zij zich tot Raad en Daad (zie verder bij ‘nieuwe initiatieven’).  
 

• Verder kwamen er veel vragen rond inkomstenbelasting, huur- en zorgtoeslagen, 
aanvragen van beslagvrije voet, aanvragen van DigiD code en 
betalingsachterstanden.  
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• Gelukkig komen er niet alleen hulpvragen binnen van mensen die al zwaar in de 
schulden zitten. Er zijn ook hulpvragers die een inkomsten achteruitgang aan zien 
komen en vragen of Raad en Daad kan meekijken hoe het leven met een kleiner 
inkomen haalbaar is.  

 
3. Trainingen en bijscholing 

• In 2017 is er één cursus Training Budgetmaatje gegeven met als opbrengst 12 nieuwe 
maatjes. 

• In 2017 hebben alle vrijwilligers twee intervisiebijeenkomsten van drie uur 
bijgewoond. Het is nuttig en nodig dat de vrijwilligers ondersteuning ontvangen, 
zowel op kennisgebied als op het gebied van omgaan met emoties bij henzelf en bij 
de hulpvrager. 

• Er is in het voorjaar een bijscholingscursus gegeven vanuit de GR IJsselgemeente over 
Schuldhulpverlening en in het najaar een bijeenkomst over toeslagen. 
 

4. Netwerken 

• In 2016 is er veel informatie opgehaald over het soort hulpvragen dat binnenkwam.  
In 2017 is er meer gestroomlijnd of en hoe deze vragen moeten worden opgepakt. 
De kaders van wat Raad en Daad wel en niet kan en wil doen zijn duidelijker 
neergezet en gecommuniceerd. Zo heeft Raad en Daad bij verschillende netwerken 
voorlichting gegeven over de dienst en de werkwijze daarvan, o.a. bij het Sociaal 
Team en de GR IJsselgemeenten. 

• In 2017 heeft Raad en Daad deelgenomen aan het tot stand 
komen van een nieuw gemeentelijk beleid rond Armoede en 
Schulden. Er zijn besprekingen vooraf geweest en er is een 
presentatie gegeven op de bijeenkomst met partijen uit het 
veld rond dit thema. 

• Raad en Daad heeft deelgenomen aan de workshop die 
georganiseerd is door de kwartiermaker Werk en Inkomen van 
de gemeente. Opzet van de workshop was om te komen tot 
een beter verstaan van de cultuur van het Sociaal Team/Raad 
en Daad en die van de GR IJsselgemeenten.  

• Raad en Daad heeft geparticipeerd in besprekingen om te 
komen tot heldere werkprocessen rond het aanvragen van een 
uitkering en rond het proces van schuldhulpverlening, 
geïnitieerd door kwartiermaker Werk en Inkomen van de 
gemeente Zuidplas. 

• In 2016 is benoemd dat ‘meer preventief gaan werken’ een 
speerpunt is voor 2017. 

• Er is overleg met de werkgroep Voorkom Huisuitzetting om af te tasten welke rol 
Raad en Daad hierin kan vervullen. Als er bij betalingsachterstanden van huur of 
premie eerder een aanbod voor begeleiding gedaan kan worden, voorkomt dit 
uithuiszetting en is elke partij daarmee gebaat. 

• Er is overleg met de GR IJsselgemeenten over het terugdringen van de 
bewindvoeringskosten. Dit overleg loopt in 2018 door. 

• Er is overleg met Welzijn Capelle en Krimpenwijzer over het aanbieden van 
preventieve trajecten aan de inwoners. 

Meet-up rond armoede 
en schulden.  
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• Er is overleg met Stichting Leergeld om te komen tot samenwerking waarbij intakers 
van Raad en Daad intermediair zouden kunnen zijn voor de Stichting Leergeld in 
Zuidplas. 

 
5. Nieuwe initiatieven 

• Uit het Jaarverslag 2016: 

‘’In de eerste periode van Raad en Daad is er geen strakke scheiding geweest tussen 
budgetmaatjes en de formulierenbrigade. Dit mede door het grote aantal 
hulpvragen. Wel is gebleken dat in 2017 hier anders op ingezet moet worden. Veel 
problematiek die binnen komt is te ‘zwaar’ voor de vrijwilligers van de 
formulierenbrigade maar wel behapbaar voor de budgetmaatjes”. 

 
In 2017 is er een opzet gemaakt voor De Postkamer, een fysiek inlooppunt in elk dorp 
van Zuidplas waar mensen met een enkelvoudige vraag op gebied van post, 
administratie en financiën terecht kunnen en geholpen of doorverwezen worden. 
De Postkamer wordt bemand door vrijwilligers van de formulierenbrigade. 
 
Directe aanleiding voor het opstarten van De Postkamer was het aantal 
statushouders voor wie de maatschappelijke begeleiding vanuit St. 
Vluchtelingenwerk werd afgerond, terwijl zij nog niet in staat zijn/waren om 
zelfstandig hun post en administratie te verzorgen. In samenspraak met st. 
Vluchtelingenwerk, Bibliotheek de Groene Venen en de gemeente zijn in 2017 
voorbereidingen gedaan om De Postkamer te starten per 1 januari 2018. Met als doel 
om deze doelgroep te ondersteunen met financiële en administratieve problematiek. 
 
Voor Raad en Daad betekent deze nieuwe dienst een verzwaring van de taken. 
Plannen voor preventie zouden gemaakt worden, maar met betrekking tot de 
statushouders werd Raad en Daad ingehaald door de actuele problematiek 
voortkomend uit het stoppen van de maatschappelijke begeleiding vanuit Stichting 
Vluchtelingenwerk. In de toekomst wil De Postkamer ook inloopspreekuur zijn voor 
mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen en voor de groep laag 
verstandelijk beperkte inwoners van Zuidplas. Momenteel is er geen ruimte in uren 
om deze taak verder uit te breiden. 
 

6. Middelen 

• In 2017 is de backoffice voor Raad en Daad verfijnd, zoals klantcontactdocumenten, 
verslagleggingsdocumenten, pasjes voor de vrijwilligers etc. Ook zijn er voortdurend 
nieuwe formulieren ontworpen die de dienst verder professionaliseren. Te denken 
valt aan verantwoordings- en verslagleggingsformulieren.  

• Er werden middelen aangeschaft en ingezet om het werken op locatie mogelijk te 
maken. 

• Er werden materiaal ontworpen om de hulpvragers inzicht te geven in de weg die zij 
kunnen gaan met betrekking tot hun hulpvraag. 
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2.5.3 Beoogd resultaat 
Ook in 2017 is er bewust voor gekozen nog geen extra bekendheid te geven over deze dienst 
via de media. Dit omdat met de huidige bezetting het aantal hulpvragen al lastig te 
behappen is. Ondanks deze strategie is er al veel (naams)bekendheid, vooral door de directe 
samenwerking met Sociaal Team, GR IJsselgemeenten en Vluchtelingenwerk.  
Er wordt vanuit het Sociaal Team veel verwezen naar en samengewerkt met Raad en Daad. 
Regelmatig trekken Sociaal Team en Raad en Daad samen op in de aanpak van een casus in 
de zogenoemde 1-gezin-1-plan benadering. 
 
Dit leidt zeker tot positief resultaat. Raad en Daad kent de verhalen van mensen die door de 
begeleiding van een budgetmaatje weer uitzicht hebben op een toekomst zonder financiële 
zorgen. Anderen zijn blij dat ze vermindering van stress ervaren omdat er een tijdje met hen 
wordt meegelopen en -gekeken. Het mooie van het maatje zijn is dat je niet alleen een stuk 
overzicht creëert, maar ook voor de looptijd van de inzet een gesprekspartner en 
vertrouwenspersoon bent. Vanuit deze positie kan ook weer toegewerkt worden naar 
(meer) zelfredzaamheid. Helaas kent de dienst -in de korte tijd die zij bestaat- toch al 
casuïstiek waarbij sprake is van terugval of gebrek aan zelfredzaamheid. Dat vraagt aandacht 
in 2018. 
 
De kwaliteit van het werk is verbeterd. Er is geen klanttevredenheidsonderzoek afgenomen, 
maar vanuit de mondelinge respons van bijvoorbeeld schuldhulpverleners van de GR 
IJsselgemeenten hoort Raad en Daad wel dat bijvoorbeeld de toeleiding naar 
schuldhulpverlening erg is verbeterd. 
 
Op het gebied van preventief werken ligt nog veel terrein braak. Het is door de hoeveelheid 
werk die casuïstiek en begeleiding met zich meebrengt niet mogelijk gebleken hier plannen 
voor uit te werken. Wel is de dienst van De Postkamer opgestart. Deze zal in 2018 verbeterd 
en uitgebreid moeten worden. 
 
Door de toegenomen hoeveelheid vragen en toegenomen hoeveelheid vrijwilligers blijken 
de uren voor coördinatorschap onvoldoende. Er moet afwijzend gereageerd worden op 
voorstellen om samenwerking op te pakken op gebied van bijvoorbeeld preventie om de 
kwaliteit van bestaande hulpverlening op peil te houden en te verbeteren. Dat vraagt voor 
2018 om keuzes. 
 
2.5.4 Statistieken 2017 

• Aantal vrijwilligers: gegroeid van 18 naar 30 vrijwilligers, elk van hen zet zich 
gemiddeld 2 uur per week in voor de hulpvragen. Dat brengt het aantal ingezette 
uren voor 1 maand gemiddeld op 240 uur! (1,7 fte) 

• Aantal hulpvragen: ruim 400 hulpvragen. Zie grafiek hieronder voor extra toelichting.  
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2.5.5. Samenwerkingspartners 

• Sociaal Team 

• Stichting Zuidplas Helpt 

• Voedselbank Rotterdam 

• Stichting Vluchtelingenwerk 

• Sociaaljuridisch loket en advocaten 

• GR IJsselgemeente 

• Belastingdienst 

• Bibliotheken 

• Ouderenbonden 

• Kerken 
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De trainingen voor vrijwilligers worden afgenomen bij Samen010. Een stichting waarbinnen 
kerken en vrijwilligers een groot aantal vrijwilligersprojecten rond zorg, armoede en sociaal 
isolement runnen. Zij hebben ruime ervaring opgedaan met het inzetten van budgetmaatjes 
en hebben een eigen training ontwikkeld.  

 
De verwijzers zijn:    

• Sociaal Team gemeente Zuidplas 

• Klantcontactcentrum gemeente Zuidplas 

• GR IJsselgemeente, Werkplein of afdeling Werk en Inkomen 

• Stichting Vluchtelingenwerk 

• Thuiszorginstellingen 

• Welzijn Zuidplas intern (ouderenadvisering, jongerenwerk en 
mantelzorgondersteuning) 

 
2.5.6 Aandachtspunten  
Raad en Daad heeft er nu anderhalf jaar op zitten. Het is een dienst met een geheel eigen 
dynamiek. De problematiek is heftig, de cliënten hebben meestal meerdere problematieken 
en meerdere hulpverleners. Het je begeven in dit krachtenveld is spannend en vraagt veel 
energie, zowel van coördinatoren als van vrijwilligers. En na anderhalf jaar is Raad en Daad 
nog steeds een jonge dienst, waar nog steeds gezocht wordt naar verdieping van inzet, van 
verhoging van kwaliteit en kennis en van uitbreiding richting preventieve activiteiten. 
En net als aan het eind van 2016 is het nog steeds lastig om in te schatten wat deze dienst 
aan inzet van professionals behoeft.  
 
Raad en Daad is gehuisvest op locatie de Hoed in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit betreft een 

tijdelijke huisvesting, met een opzegtermijn van 3 maanden. Wanneer de hoofdgebruiker 

van het pand (de huisartsen) gaan uitbreiden, zal het contract worden opgezegd. Het vinden 

van nieuwe huisvesting heeft dan ook grote prioriteit.  

 
Raad en Daad kán in 2018 groeien in kwaliteit en kwantiteit. 
Groeien in kwaliteit door: 

• Professionele aansturing; er blijkt nu, ook na de uitbreiding van uren, onvoldoende 
fte op coördinatie. 

• Scholing en bijscholing; o.a. organisatie thema-avonden voor de vrijwilligers. 

• Betere positionering t.o.v. samenwerkingspartners; wat doet Raad en Daad, hoe 
verloopt samenwerking, welke protocollen worden er gehanteerd, wat is het privacy 
beleid. Welke expertise is er in andere organisaties en kan Raad en Daad gebruiken? 

• Betere werkplek, wenselijk om in nabijheid van collega’s te werken om 
samenwerking te optimaliseren.  

• Inzetten op preventief beleid, zoals werken met Geldplannen van het NIBUD en 
andere programma’s die mensen met een beperkt budget aan elkaar verbinden 
(zelfhulpgroepen). 

• Samenwerking met woningcoöperaties, zorgverzekering en energiebedrijven 
verbeteren, ten einde preventief begeleiding te kunnen inzetten en zo schulden te 
voorkomen. 
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Groeien in kwantiteit door:  

• Pr te voeren rond de dienst Raad en Daad en zo meer inwoners informeren over de 
gratis hulp. 

• Werving van vrijwilligers, zowel voor de Postkamer als voor de groep Budgetmaatjes 
(extra ureninzet op coördinatie nodig).  

• Uitbreiding openstelling van fysieke- en/of telefonische spreekuren.  

• Ontwikkelen van digitale spreekuren. 

• Samenwerking met partners te verbeteren. 
 
In 2018 wordt op een aantal parameters gemonitord bijvoorbeeld op soort hulpvraag, of op 
soort contact. Dit kan leiden tot meer inzichtelijk maken van diensten van Raad en Daad. 
 

Storytelling 
Ervaring vrijwilliger uit De Postkamer: 
“Nooit gedacht dat ik als 66-jarige gepensioneerde nog een DUO aanvraag zou doen.” 
 
Ervaring hulpvrager 
“Ik kwam er niet door.. kreeg steeds een ander aan de telefoon. Ik werd er wanhopig van en 
stak m’n kop in het zand. Daardoor werd mijn situatie nog erger. Dankzij m’n maatje zie ik 
weer wat hoop gloren. In elk geval is mijn administratie zo opgeruimd als ie nog nooit 
geweest is.’’  
 

 
 
2.6 Integratie bevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand (educatie) 

2.6.1 Toelichting  

Deze dienst werd voorheen uitgevoerd door Stichting Welzijn Buitenlanders. Met ingang van 

1 januari 2016 is deze stichting samengevoegd met Stichting Samen Zuidplas en zo 

onderdeel geworden van Welzijn Zuidplas. De werkzaamheden worden uitgevoerd door één 

actieve vrijwilligster, die daarbij wordt ondersteund door de tienerwerker. Met de 

samenvoeging is de doelgroep aangepast. In plaats van ‘mensen met een niet Nederlandse 

achtergrond’ is de doelgroep breder omschreven als ‘inwoners van Zuidplas met een 

maximaal (gezamenlijk) inkomen van 110% van de bijstandsnorm.’ Het aanbod is bij Welzijn 

Zuidplas opgenomen onder de kop ‘Educatie’ omdat het merendeel van de activiteiten 

school gerelateerd is.   

Doel is om mensen met een achterstand, o.a. als gevolg van hun niet-Nederlandse 
achtergrond en/of laag inkomen, dusdanig te ondersteunen zodat de integratie binnen de 
samenleving wordt bevorderd. 

 
Er zijn 3 prestaties/producten, die elke een bijdrage leveren aan het doel: 
1. Huiswerkbegeleiding en examentraining jeugd 
2. Moeder vmbo-T 
3. Deelname activiteiten in de gemeente/regio, zoals avondvierdaagse, jeugdvakantieweek 
etc.   
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In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2017 heeft plaatsgevonden, 
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat de 
aandachtspunten zijn om verder op in te zetten.  
 
2.6.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2017 

Huiswerkbegeleiding en examentraining jeugd 

• Er hebben ± 65 leerlingen 

meegedaan aan de 

huiswerkbegeleiding, 

waarvan ± 25 leerlingen van 

het basisonderwijs en ± 40 

van het voortgezet 

onderwijs.  

• Er hebben 8 leerlingen 

meegedaan aan de 

examentraining. Dit heeft er 

mede toe geleid dat er 6 

leerlingen een diploma hebben gehaald.  

• Leerlingen die deelgenomen hebben aan de huiswerkbegeleiding, krijgen een 

‘schooltas met benodigdheden’ mee als ze naar de brugklas gaan.  

• In de zomervakantie kregen alle kinderen van de huiswerkbegeleiding een 

‘vakantiepakketje’ mee met o.a. wat speelgoed en leesboekjes.  

• In het najaar zijn er voor de leerlingen van de huiswerkbegeleiding inloopmiddagen in 

jongerencentrum ’t Blok opgestart. Hier draait het niet om huiswerk, maar om 

ontspannende activiteiten waarbij tevens aandacht wordt besteed aan waarden en 

normen. Deze middagen worden begeleid door de tienerwerker.  

• Deelnemers aan huiswerkbegeleiding hebben diverse achtergronden, zoals: 

Somalisch, Syrisch, Marokkaans, Birmees en Eritrees.  

• Leerlingen komen terecht bij huiswerkbegeleiding via Vluchtelingenwerk, Sociaal 

Team, Welzijn Zuidplas en grotendeels via mond-tot-mond reclame.  

Moeder vmbo-T 

• In november 2016 is het Moeder vmbo-T opgestart. De opleiding duurt 2 jaar, 
waarna er weer nieuwe instroom plaats kan vinden.  Door het behalen van dit 
diploma wordt de kans op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Middels 
tegemoetkoming DUO-gelden betalen de deelneemsters de studiekosten geheel of 
gedeeltelijk terug.  

• In 2017 namen er 
12 moeders deel 
aan het Moeder 
vmbo-T en werd er 
drie keer per week 
onder begeleiding 
van Nelleke 
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gestudeerd op locatie de Hoed.  

• In 2017 heeft één moeder al een aantal vakken gehaald, wat een bijzondere prestatie 
is! 

Deelname activiteiten in de gemeente/regio 

• In 2017 is er deelgenomen aan de volgende activiteiten: Avond4daagse, 
Jeugdvakantieweek, uitstapjes naar pretparken en de dierentuin. Gemiddeld met 
zo’n 40 deelnemers per keer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de R’dam pas. Ook 
werden alle kinderen die meedoen aan huiswerkbegeleiding met Sinterklaas verrast 
door een bezoek van de Pieten (oudere kinderen). En werden er onder begeleiding 
surprises gemaakt voor school. Vanuit Welzijn Zuidplas is er een schoolabonnement 
op de speeltuin, zodat kinderen van de huiswerkbegeleiding hier het hele jaar door 
gebruik van kunnen maken. Ook worden de ouders van de kinderen gestimuleerd om 
kinderen aan te melden voor BRAinS activiteiten.   

2.6.3 Beoogd resultaat 

Gezien de hoge 

aantallen deelnemers 

weten mensen uit de 

betreffende 

doelgroep het aanbod 

goed te vinden. 

Gezien de reacties van 

deelnemers en het 

gegeven dat zij 

wekelijks terugkomen 

blijken deelnemers 

tevreden met het aanbod. De activiteiten dragen direct bij aan betere schoolprestaties, 

waarmee de kansen op een betere toekomst worden vergroot.   

2.6.4 Statistieken 2017 

• ± 65 deelnemers huiswerkbegeleiding  

• 8 deelnemers examentraining 

• 12 deelnemers Moeder vmbo-T 

• 8 bezochte activiteiten met gemiddeld 40 deelnemers per keer. 
 
 
 
 
 
 
Blauw = 
Moeder 
vmbo-T 

Groen = Huiswerkbegeleiding leerlingen VO 
Zwart = Huiswerkbegeleiding leerlingen basis- en VO  

 

Rooster De Hoed Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend 09.00-
12.00  

    09.00-
12.00 

09.00-
12.00 

Middag 16.00-
18.00 

  16.00-
18.00 

  16.00-
18.00 

Avond 18.00-
20.00 

18.00-
22.00 

18.00-
20.00 

19.00-
22.00 

18.00-
20.00 
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2.6.5 Samenwerkingspartners 
Er wordt vanuit deze werkvorm samengewerkt met Vluchtelingenwerk, Stichting Zuidplas 
Helpt, het Sociaal Team en het basis- en voortgezet onderwijs. Ook wordt er regelmatig 
deelgenomen aan netwerkoverleg. 
 
2.6.6 Aandachtspunten voor 2018 

• De huiswerkbegeleiding, examentraining én het Moeder vmbo-T vinden plaats op 
locatie De Hoed. Met ingang van 1 juli 2018 is het huurcontract beëindigd en kan er 
geen gebruik meer worden gemaakt van deze locatie. Dit vraagt om een dringende 
oplossing.  

• De dienst ‘Educatie’ is kwetsbaar door de grote inzet van één vrijwilligster. Er moet 
worden nagedacht over mogelijke versterking/opvolging.  

• Het aanbod vindt alleen plaats in Nieuwerkerk aan den IJssel, maar staat open voor 
inwoners uit alle dorpen.  

• Doordat vrijwilligster Nelleke van der Kraats al jaren bekend is met de doelgroep, 
heeft zij veel contacten. Ze komt bij de gezinnen ‘achter de voordeur’, waardoor ze 
goed op de hoogte is van de problematiek die speelt. Er komen veel hulpvragen bij 
haar terecht, die ze oppakt met inzet van haar netwerk.  

• Het valt op dat er vanuit verschillende organisaties voor dezelfde doelgroep 
activiteiten worden georganiseerd waardoor soms overlap ontstaat. Zoals o.a. met 
het Sinterklaasfeest dat zowel vanuit het CJG als de huiswerkbegeleiding werd 
georganiseerd. Voor 2018 extra punt van aandacht om hier gezamenlijk in op te 
trekken.  

• Met de ontwikkeling van het Taalhuis (opening voorjaar 2018), een project van 
Bibliotheek de Groene Venen i.s.m. o.a. Welzijn Zuidplas, zijn raakvlakken wat betreft 
doelgroep en doelstelling. In 2018 wordt bekeken hoe beide diensten elkaar kunnen 
versterken.  

• Het gebeurt regelmatig dat een leerling bij huiswerkbegeleiding komt, die geen VVE 
heeft gevolgd. Juist voor deze doelgroep is het volgen van VVE belangrijk, om een 
directe achterstand te helpen voorkomen. Voor mensen die net boven de 
inkomensgrens zitten en hierdoor niet in aanmerking komen voor verlaagd tarief, kan 
dit aanleiding zijn kinderen thuis te houden. Het is een aandachtspunt voor 2018 om 
met gemeente, peuterspeelzalen en CJG in overleg te gaan, hoe hier mee om te gaan.  
 

 

Storytelling 
Leerlingen huiswerkbegeleiding 
‘’Ik kom hier graag omdat ik hier met mijn vrienden huiswerk kan maken en veel plezier heb.’’ 
‘’Ik leer hier soms meer dan op school.’’ 
‘’Het is heel gezellig en ik kan er mijn huiswerk maken en andere helpen die het nodig 
hebben.’’ 
‘’Ik vind Nelleke liever dan mijn eigen juf en Jay helpt mij altijd met van alles. Ook als het niet 
om huiswerk gaat.’’ 
‘’Ik vind knutselen zo leuk maar verder omdat het moet van me moeder. (Haha)’’ 
‘’Ik voel me altijd heel erg welkom net als thuis.’’ 
‘’Ik zie steeds nieuwe kinderen en dat vind ik heel erg leuk.’’ 
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2.7 Sociaal Makelaar 
2.7.1 Toelichting  
Met ingang van 1 juni 2017 maakt de dienst ‘Sociaal Makelaar’ onderdeel uit van Welzijn 
Zuidplas. Er wordt invulling aan gegeven met 0,33 fte.  
 
In de gemeente Zuidplas is het streven om zoveel mogelijk in te zetten op voorliggende 
voorzieningen en waar nodig in te zetten op (geïndiceerde) zorg. In de huidige maatschappij 
wordt allereerst van inwoners gevraagd om hun netwerk in schakelen en zich voor een 
ander in te zetten. De sociaal makelaar zoekt actief contact met bewoners en organisaties in 
de wijk om de leefbaarheid te bevorderen en relaties tot stand te brengen die niet vanzelf 
ontstaan.  
 
De sociaal makelaar is de aanjager en verbinder van initiatieven van bewoners en 
organisaties op basis van signalen uit een gebied. De sociaal makelaar werkt laagdrempelig 
en outreachend aan het stimuleren, activeren, mobiliseren, verbinden, ondersteunen en 
faciliteren van maatschappelijke participatie en versterkt op die manier de sociale 
samenhang en onderlinge betrokkenheid binnen de gemeente.  
 

Doel is het verbinden van zorg, welzijn en burgerparticipatie in de wijk om daarmee de 
sociale samenhang en de onderlinge betrokkenheid in de gemeente te versterken.  

 
Er zijn 3 prestaties/producten, die elke een bijdrage leveren aan het doel: 

1. De sociaal makelaar signaleert in samenwerking met 

(vrijwilligers)organisaties, het Sociaal Team en inwoners de lacune 

binnen (voorliggende) voorzieningen en speelt in op 

(buurt)initiatieven om hier invulling aan te geven.   

2. Het aanjagen, ondersteunen en faciliteren van wijkbewoners, die 

initiatieven (willen) nemen om de wijk te versterken. 

3. De sociaal makelaar denkt en werkt creatief mee aan het vormen 

van nieuwe duurzame netwerken om de sociale cohesie en 

leefbaarheid in de wijk te vergroten. 

 
2.7.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2017 

De sociaal makelaar is per 1 juni 2017 van start gegaan. Aangezien het een nieuwe functie is,  

heeft het eerste half jaar vooral in het teken gestaan van oriënteren, netwerken en 

positionering. Bij RDOG-Midden Holland is een makelaar preventief jeugdbeleid actief, die 

naast haar taken als coördinator CJG, een vergelijkbare opdracht heeft als de Sociaal 

Makelaar bij Welzijn Zuidplas. De makelaar preventief jeugdbeleid was nauw betrokken bij 

de sollicitatieprocedure voor de sociaal makelaar. In het eerste half jaar is gezocht naar een 

goede taakverdeling, waarbij er onderscheid werd gemaakt naar leeftijd (makelaar 

preventief jeugdbeleid: jeugd en gezinnen / Sociaal makelaar: volwassenen zonder kinderen 

en ouderen) en thema’s in relatie tot expertise en het beschikbaar aantal uren.  Echter bleek 

het al snel lastig om de indeling naar leeftijd aan te houden, omdat thema’s over het 

algemeen leeftijd overstijgend zijn. Voor de verdeling van thema’s werd afgesproken: 
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