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• Makelaar preventief jeugdbeleid: integrale aanpak statushouders; aanbod rondom 

autisme; vrijwillige inzet bij multiproblem gezinnen. 

• Sociaal makelaar: aanbod m.b.t. vrijetijdsbesteding en ontmoetingsmogelijkheden 

voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB); integrale aanpak 

preventie en bestrijding eenzaamheid. 

Daarbij werd afgesproken dat bij nieuwe signalen van lacunes binnen (voorliggende) 

voorzieningen, er onderling gekeken zou worden hoe de taken te verdelen.  

NB: Met ingang van 1 mei 2018 heeft er een personele wijziging plaats gevonden voor de 

functie Makelaar preventief jeugdbeleid. Hierdoor zal er opnieuw gekeken moeten worden 

naar een goed werkbare taakverdeling.   

Vanuit het Sociaal Team kwam de vraag naar vrijetijdsbesteding en ontmoetings-

mogelijkheden voor zelfstandig wonende LVB-cliënten. Met name de doelgroep waarbij hun 

beperking onzichtbaar is voor de buitenwereld (moeilijk lerend niveau met een iets lager IQ 

dan gemiddeld). Deze doelgroep wil vaak niet over een kam geschoren worden met de 

doelgroep waarbij de verstandelijke beperking wel zichtbaar is, zoals mensen met het 

syndroom van down. Zij vallen vaak tussen de wal en het schip aangezien ook de aansluiting 

in het reguliere uitgaans- of verenigingsleven niet vanzelfsprekend gaat. Vereenzaming 

dreigt. De sociaal makelaar heeft geconstateerd dat er in gemeente Zuidplas geen 

voorzieningen zijn voor deze doelgroep. Er is wel een aanbod in directe randgemeente 

(Capelle ad IJssel en Gouda). De sociaal makelaar heeft contact gelegd met deze 

voorzieningen en het bleek mogelijk de doelgroep vanuit Zuidplas naar hen te verwijzen. 

Hierdoor lijkt er momenteel geen noodzaak te zijn e.e.a. in Zuidplas op te zetten.  

De bestrijding van eenzaamheid staat als 1 van de 10 punten op de transformatie agenda 

van de gemeente. In dit kader heeft de Sociaal Makelaar op 29 september 2017 een 

interactieve workshop georganiseerd ‘herkennen en signaleren van eenzaamheid’ voor 

vrijwilligers en uitvoerende beroepskrachten, als een eerste verkenning van het thema. Het 

bood daarnaast een mooi platform voor het uitwisselen van ervaringen. De workshop werd 

goed bezocht door zo’n 20 organisaties, vertegenwoordigd door zo’n 40 beroepskrachten en 

vrijwilligers. Aangegeven werd dat er op beleids/managementniveau draagvlak nodig is om 

in de uitvoering daadwerkelijk tot een integrale aanpak van eenzaamheid binnen Zuidplas te 

kunnen komen.  Naar aanleiding van deze conclusie heeft de sociaal makelaar een aantal 

meedenksessies georganiseerd, met onder andere vertegenwoordigers uit mantelzorg, 

ouderenwerk/bonden en jongeren werk. Hierbij werd input gegeven voor de 

startconferentie ‘Zuidplas verbindt’, die begin 2018 zal plaatsvinden.  

2.7.3 Beoogd resultaat 

De functie van Sociaal Makelaar is nog volop in ontwikkeling. Om te weten wat er in de 

gemeente speelt en welke behoeften er in de (voorliggende) voorzieningen zijn, is het 

belangrijk een goed netwerk te hebben. Hier is in 2017 veel aandacht aan besteed. Door 

grote inzet op het thema eenzaamheid, is er nog geen ruimte gebleken om in te zetten op 

ondersteuning van buurtinitiatieven. Dit is een aandachtspunt voor 2018.  
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2.7.4 Statistieken 2017 

• ± 20 organisaties vertegenwoordigd tijdens workshop ‘Samen tegen eenzaamheid’ 
door ± 40 vrijwilligers 

 
2.7.5 Samenwerkingspartners 
De sociaal makelaar is een spin in het web tussen inwoners, informele en professionele 
organisaties en initiatieven.  De sociaal makelaar werkt nauw samen met de makelaar 
preventief jeugdbeleid, die is gepositioneerd bij RDOG Midden-Holland. 
 
2.7.6 Aandachtspunten 

• Continueren van inzet op integrale aanpak rondom ‘eenzaamheid’. Binnen de 
gemeente bestaat nog geen eenduidige visie op de preventie en bestrijding van 
eenzaamheid. Landelijk is bekend dat veel inwoners kampen met problematiek 
gerelateerd aan dit thema. De sociaal makelaar zet zich in om deze problematiek 
verder onder de aandacht te brengen en samen met organisaties, inwoners en 
gemeente te komen tot een gedeelde visie van waaruit een integraal plan van aanpak 
kan worden ontwikkeld. NB: de Sociaal Makelaar is aanjager en kan faciliteren, maar 
wordt geen eigenaar van een activiteit/dienst.  

• In kaart brengen van overige lacunes in de (voorliggende) voorzieningen. 

• (Vrijwilligers)organisaties met elkaar verbinden wanneer er sprake is van mogelijke 
overlap en kans tot versterking van elkaars aanbod.  
 

Storytelling 
Deelnemers interactieve workshop 
‘Ik wist wel dat eenzaamheid veel voorkomt. Maar dacht dat dit vooral bij ouderen was. Dat 
dit ook bij jongeren veel voorkomt was een eye opener voor me. Zo belangrijk om hier 
preventief op in te zetten.’ 
 
‘Een pittig thema. Je realiseert je dat eenzaamheid iedereen kan overkomen. Door een 
gebeurtenis in je leven; het wegvallen van een naaste, ziekte of geldgebrek. Als we meer oog 
hebben voor elkaar kan dat al veel betekenen. Goed om hier met elkaar op in te zetten.’ 
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2.8. Moluks Ouderenhuis (Rumah Orang Tua Tua) 

2.8.1 Toelichting 
Het Moluks Ouderenhuis is opgericht in 2007. Sinds 1 januari 2017 is het ouderenhuis 
samengegaan met Welzijn Zuidplas, wat o.a. inhoudt dat de financiële administratie via 
Welzijn Zuidplas loopt en er korte lijnen zijn qua samenwerking.  
 
De dagopvang wordt gerund door 25 vrijwilligers. Vijf vrijwilligers (Molukse 
Ouderenadviseurs, afgekort Moa’s) vormen de kern en zetten het beleid uit met 
ondersteuning van de opbouwwerker, die in dienst is van de gemeente.  
 

Doel is enerzijds Molukse ouderen op te vangen die dreigen te vereenzamen en anderzijds 
Molukse mantelzorgers te ontlasten.   

 
Rumah orang tua of wel Ouderenhuis, is een dagopvangvoorziening bedoeld voor Molukkers 

van 55+ in Moordrecht, gemeente Zuidplas, die: 

- Zich thuis alleen voelen. 

- Niet zonder steun van hun partner, kinderen, kunnen gaan of staan waar ze willen. 

- Wat extra begeleiding nodig hebben in het vinden van een zinvolle besteding. 

Een dagprogramma begint om 10.00 uur ’s ochtends. De deelnemende ouderen komen in 
een woonruimte waar ze met thee, koffie en Molukse koekjes worden ontvangen.  
Op een ontspannende wijze praten de ouderen met elkaar over de afgelopen dagen en het 
weekend. ’s Middags wordt gezamenlijk de warme maaltijd gegeten. Daarna wordt er 
vervolg gegeven aan een activiteit. Om 15.00 uur stopt het programma en wordt nagepraat 
tot 15.30 uur.  

2.8.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2017 

• Op 1 januari 2017 is het Moluks Ouderenhuis financieel overgedragen aan Welzijn 

Zuidplas. Voorheen werd dit gedaan door de gemeente Zuidplas.  

• Op zaterdag 18 maart 2017 heeft Rumah Orang Tua Tua haar 10 jaar bestaan gevierd 

in de sporthal ‘De Zuidplas ‘in Moordrecht. Het programma bestond uit een middag- 

en een avondgedeelte. De middag was bestemd voor de gasten, genodigden en 

sponsoren, met een opkomst van 125 personen. ‘s Avonds werd een feest 

georganiseerd waar meer dan 600 mensen waren gekomen.   

• De dagopvang vindt plaats op de dinsdagen en vrijdagen van 10.00 tot 15.00 uur. 

Diverse activiteiten werden in 2017 voor de deelnemers georganiseerd: een 

bijbeloverdenking (maandelijks), een fruitmandactiviteit voor de eerste generatie en 

zieken, bezoeken van winkelcentrum in Zoetermeer, Kienactiviteit, Moluks 

geheugenspel (Memory Maluku), bezoeken van twee Molukse ouderen uit 

Moordrecht in Moluks-Indisch zorgcentrum Raffy in Breda, Meer beweging voor 

Molukse ouderen (wekelijks), activiteit half jaarlijkse afsluiting vrijwilligerswerk 

zaterdag 15 juli 2017 en jaarafsluiting op zaterdag 9 december 2017. 
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• Op 17 september organiseerde het Moluks Ouderenhuis een startbijeenkomst over 
peiling wensen en behoeften onder de doelgroep van 60+’ers. Zo’n 10 jaar geleden is 
Rumah Orang Tua Tua in het leven geroepen vanuit de wens en behoeften van de 
eerste generatie Molukse ouderen. Inmiddels zijn de deelnemers van Rumah Orang 
Tua Tua merendeels van de tussengeneratie, de leeftijdsgroep 70 tot 80 jaar. De 
eerste generatie zal binnen korte tijd niet meer zijn. Het beleid van Rumah Orang Tua 
Tua is gericht om naast de dagopvang ook te investeren in een nieuwe doelgroep, de 
60+’ers. Dit is een grote groep, die na 1951 in Nederland is geboren. Rumah Orang 
Tua Tua heeft helaas geen exacte cijfers omdat Molukkers in het algemeen beleid zijn 
opgenomen. Rumah Orang Tua Tua heeft op 14 september 2017 een eerste 
bijeenkomst georganiseerd om de wensen en behoeften van de 60+’ers te 
inventariseren. De opkomst was goed met 25 personen. In de maand juni 2018 staat 
een vervolgbijeenkomst gepland om te komen tot concrete invulling. 
 

• Rumah Orang Tua Tua is door de Landelijk Stichting Molukse Ouderen (LSMO - 
voorheen landelijk Stuurgroep Molukse Ouderen) uitgekozen en gevraagd het project 
‘Sociaal Vitaal’ op te zetten in Moordrecht. De duur van het project is een jaar (30-09-
17 t/m 31-10-18). Sociaal Vitaal wordt op verschillende locaties bij verschillende 
groepen migrantenouderen uitgevoerd, te weten: NOOM (Netwerk van Organisaties 
van Oudere Migranten) Eindhoven, Amsterdam, Zoetermeer en Zwolle. LSMO 
(Landelijk Stichting Molukse Ouderen) Breda, Hoogeveen en Moordrecht.  In totaal 
zijn er 240 deelnemers. 
 
Centraal in Sociaal Vitaal is het bevorderen van zelfredzaamheid, veerkracht en 
sociale verbinding van kwetsbare ouderen (65 -  80 jaar), die onvoldoende lichamelijk 
actief en eenzaam zijn. Om dit te realiseren wordt een programma aangeboden 
gericht op: bevorderen van lichamelijk activiteit en fysieke gesteldheid, het 
bevorderen van sociale vaardigheden, het trainen van mentale weerbaarheid, het 
geven van gezondheidsvoorlichting en het bevorderen van 
zelfmanagementvaardigheden. Het project moet de volgende resultaten opleveren:  

o Verbeteren van fitheid, zoals beenkracht en uithoudingsvermogen ter 
ondersteuning van de zelfredzaamheid; 

o Verbeteren van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en te 
onderhouden en sociaal te participeren;  

o Toename van sociale participatie in de eigen leefomgeving;  
o Verbetering van veerkracht in het omgaan met kwetsbaarheid;  
o Verbetering van gezondheidsvaardigheden voor het behouden van een 

gezonde leefstijl. 

Het project wordt gesubsidieerd door Fonds Nuts Ohra. De subsidieaanvragen 
werden ingediend door Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en 
Landelijk Stichting Molukse Ouderen (LSMO) 

Op vrijdag 24 november 2017 ging het project van start met een fitheidstest. Hier 
kwamen 22 personen op af die zeven onderdelen moesten afleggen. Op basis van de 
resultaten hebben de deelnemers inzicht gekregen in hun fysieke gesteldheid. In 
februari gaan de beweeglessen van start onder leiding van een Sociaal Vitaal docent.  
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Voor de voortgang en bewaking van het project is een projectgroep samengesteld: de 
projectleider van Sociaal Vitaal, oud-huisarts, vrijwilliger van Rumah Orang Tua Tua, 
een vrijwilliger en de lokale begeleider (opbouwwerker).  

2.8.3 Beoogd resultaat 

Met de dagopvang wordt ingezet op het voorkomen en/of verminderen van 

eenzaamheidsgevoelens. Daarnaast worden mantelzorgers ontlast. Ook wordt de 

zelfredzaamheid van de ouderen waar mogelijk versterkt, o.a. door inzet op 

projecten zoals ‘Sociaal Vitaal’.  

2.8.4  Statistieken 2017 

• Doelgroep dagopvang bestaat uit deelnemers in de leeftijd van 70 jaar tot 93 jaar. 
Het betreft in totaal 21 personen: 11 vrouwen 10 mannen. 

• Er zijn 25 vrijwilligers actief betrokken bij de dagopvang.  

• In 2017 werd het 10-jarig jubileum gevierd met 125 gasten in de middag en 600 in de 
avond. 

• Landelijk 240 deelnemers aan het project Sociaal Vitaal.  
 

2.8.5 Samenwerkingspartners 

• Alzheimercafé Zuidplas 

• Landelijk Stichting Molukse Ouderen (LSMO) 

• Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) 
 

2.8.4 Aandachtspunten 

• Continuering dagopvang Rumah Orang Tua.  

• Het betrekken van de kern van de vrijwilligers (Moa’s) is essentieel bij de 

uitvoering van de activiteiten en projecten.  Daarom is het van belang om bij de 

voorfase van de plannen hun mening te horen. Doel hiervan is een zo breed 

mogelijk draagvlak te creëren. Uiteindelijk zijn de vrijwilligers diegenen die het 

moeten uitvoeren. De opbouwwerker heeft hierin een regiefunctie. 

• Continuering project Sociaal Vitaal Moordrecht tot 1 november 2018. In de maand 

juni 2018 vindt er een tussentijdse evaluatie plaats over de voortgang. Als het 

project slaagt, wordt bekeken of het project ook iets kan betekenen voor andere 

dorpen van Zuidplas. 

• Ontwikkelen activiteitenaanbod met en door doelgroep 60+’-ers in 2018. In juni 

2018 zal een vervolgbijeenkomst worden gehouden. 

• Ontwikkelen van ondersteuning Moluks vrijwilligersnetwerk. Voor de continuering 

van de activiteiten van Rumah Orang Tua Tua zal de opbouwwerker hierop 

inzetten. 

 

Storytelling 
‘’Rumah Orang Tua Tua is een plek, waar ik graag ben, vooral om met elkaar te zijn en te 
praten en ook vind ik, dat ik goed word begeleid op de computer, dus alles wat met internet 
te maken heeft.’’ 
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3. Algemeen preventief jeugd- en jongerenwerk 

3.1. Accommodatie gebonden jongerenwerk  
3.1.1 Toelichting 
Sinds 2010 wordt het accommodatie gebonden jongerenwerk uitgevoerd vanuit het 
multifunctionele jongerencentrum ’t Blok. Hier vinden bijna dagelijks activiteiten plaats voor 
de jeugd van gemeente Zuidplas. Er is een jongerenwerker/beheerder in dienst (0,88 fte). 
Met ingang van april 2017 is Cemil de Wolf in dienst als tienerwerker (0,5 fte) en nam 
hiermee het stokje over van tienerwerker Azzouz Zaroual. 
 

Doel is het ondersteunen van jongeren in hun ontwikkeling tot sociaal-redzame en financieel 
zelfstandige jongeren.  

 
In ’t Blok worden jongeren in contact gebracht met verantwoorde en vormende activiteiten 
op gebied van cultuur, welzijn, amusement en informatie, waarbij jongeren zoveel mogelijk 
actief betrokken worden in de organisatie en uitvoering, met aandacht voor een veilige 
omgeving, geborgenheid en ontplooiing.  
 
3.1.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2017 

• Inzet van zo’n 40 vrijwilligers bij het activiteiten- en dienstenaanbod vanuit ’t Blok. 
Verdeeld over de werkgroepen: Livemuziek, Prog Frog, Kidsdisco, Peuterdisco, 
Blokkies Kidsclub, Auticafé (zie verder 3.3), Darttoernooien, Barwerkgroep en 
incidentele werkgroepen rondom thema feesten. 

• Continuering deelname regionale dart competitie met 1 senior en 2 juniorteams. 
Regelmatig darttoernooien in ’t Blok. 

• Kroeg was met regelmaat 5 dagen per week geopend (woe t/m zo).   

• Maandelijks waren er progressieve rockconcerten (ProgFrog), kidsdisco’s en 
peuterdisco’s.  

• Ook werden er 6 thema feesten georganiseerd, waaronder: Drum `n Bass, TechNight 
en ClipClassicCafé. 

• ’t Blok werd regelmatig verhuurd voor besloten feesten, vergaderingen of andere 
gelegenheden, waaronder een aantal EHBO-cursussen en trainingen 
participatie(vluchtelingenwerk). 

• Vanuit het Vrijwilligers Informatie Punt werden er diverse trainingen aangeboden in 
’t Blok, zoals de training PA (bediening geluidsapparatuur) en Bhv-cursus. 

• Op vrijdagavonden vond de inloop voor tieners plaats, in studio en 
activiteitenruimte. Er kwamen o.a. tieners uit diverse hanggroepen naar deze 
avonden toe. 

• De studio is nieuw leven ingeblazen met nieuwe apparatuur en deskundige 
ondersteuning door de nieuwe tienerwerker, wekelijks geopend op woensdag of op 
afspraak.  

• Onder leiding van oud vrijwilliger Frank van Zuylen werden er twee reeksen 
theaterlessen aangeboden, die werden afgesloten met en theatervoorstelling.  

• Maandelijks vond de Blokkie’s Kidsclub plaats; een creatieve middag voor 6-12 jaar. 

• De repetitieruimte werd wekelijks gebruikt door diverse bands. 

• Ook in 2017 werd er veel gebruik gemaakt van het skatepark en de graffitimuur. 
Vooral van de container werd veel gebruik gemaakt door diverse groepen jongeren.  
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• Tijdens openingstijden kantoor was de activiteitenruimte open voor jongeren voor 
o.a. computergebruik. 

 

• Vanuit het jeugdwerk werden ook dit jaar weer evenementen buitenshuis 
georganiseerd: de Buitenspeeldag en de Jeugdvakantieweken.  

De Buitenspeeldag vond 12 juli 2017 plaats in de Lente te Zevenhuizen. Er waren volop 
spelletjes en mede door het mooie weer was er een grote opkomst van zo’n 230 kinderen. 
De Jeugdvakantieweek in Moordrecht, Moerkapelle en Zevenhuizen werd in de 1e week van 
de zomervakantie gehouden (10 -14 juli) en de vakantie werd afgesloten met een 
Jeugdvakantieweek in Nieuwerkerk aan den IJssel (15 – 17 augustus). In Nieuwerkerk 

bestond de Jeugdvakantieweek 25 
jaar (!). Speciaal voor deze 
gelegenheid stond er dit jaar een 
Timmerdorp op de agenda, die werd 
gehouden bij Hitland. Drie dagen 
lang konden kinderen naar 
hartenlust timmeren, knutselen en 
sporten. Er deden maar liefst 250 
kinderen mee, met als resultaat een 
prachtig huttendorp. Deze lustrum 
editie werd mede mogelijk gemaakt 
door de inzet van een grote groep 
vrijwilligers, de samenwerking met 
diverse organisaties en de bijdragen 
van vele sponsoren.  

3.1.3 Beoogd resultaat 
Gezien de bezoekersaantallen weten jongeren ’t Blok goed te vinden. Er is een grote groep 
vaste bezoekers, waaruit blijkt dat zij tevreden zijn over het aanbod. Dit betreft zowel de 
kroegavonden, de kinder- en peuterdisco’s als de livemuziek (o.a. Progfrog) en de inloop 
voor tieners. In 2017 was ’t Blok wekelijks gemiddeld 5 avonden per week geopend.  
 
3.1.4 Statistieken 2017  
Met de inzet van 1,33 fte, 40 vrijwilligers, verdeeld over 5 werkgroepen, werden 
onderstaande activiteiten gerealiseerd.  

 

Peuterdisco’s, darten en livemuziek in ’t Blok. 
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Activiteit Aantal keer Gemiddeld aantal 
deelnemers/bezoekers per keer 

Kroegavonden 124 ± 35 

SportCafé 24 ± 20 

Thema feesten 6 ± 65 

Livemuziek avonden 5 ± 55 

ProgFrog concerten 12 ± 95 

Peuterdisco 6 ± 15 

Kidsdisco 10 ± 30 

Blokkies Kidsclub 10 ± 40 

Inloop kids wekelijks ± 8 

Inloop tieners wekelijks ± 20 

Studiosessies wekelijks ± 10 

Besloten feesten 9 ± 90 

Besloten (kinder)feesten 11 ± 55 

Repetitieruimte bands 2x p.w. 2 bands  

 
3.1.5 Samenwerkingspartners 
Vanuit het accommodatie gebonden jongerenwerk werd er o.a. samengewerkt met MOZ-Art 
en de Lokale radio (Taste of Music). 
 
3.1.6 Aandachtspunten voor 2018 

• In ’t Blok is een schoonmaakteam actief, dat met behoud van uitkering wekelijks 
schoonmaakt en zo spelenderwijs de taal leert onder leiding van een voorman, die al 
jaren actief is. In 2017 is het aantal schoonmakers teruggelopen van 7 naar 4 en is er 
al langere tijd een tekort aan vrouwelijke poetsers. Hier is aandacht voor, maar nog 
geen oplossing voor gevonden. Wellicht moet er in 2018 toch gekozen worden voor 
gedeeltelijke ondersteuning vanuit een professioneel schoonmaakbedrijf.  

 

Storytelling 
Reacties van bezoekers uitgaansactiviteiten: 
“Wat een gave zaal, is veel groter als dat je verwacht!”  
 
“Leuk feest geweest, prima verzorgd”  
 
“Binnenkort is mijn dochter jarig, die wordt 16. Kan ik hier een Sweet 16 party geven?”  
 
‘’ Lekker darten en een colaatje is maar een eurie!’’ 
 
‘’Het feest zit er weer op (helaas). Langs deze weg wil ik aangeven dat het helemaal super 
was. Geweldige locatie en Joost en Rinus zijn 2 geweldige gasten. Wil jij ze nogmaals 
bedanken voor hun inzet afgelopen zaterdag.’’ 
 
‘’Liever naar de Kidsdisco, dan naar Monkeytown!’’ 
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Reacties van tieners studio en inloop: 
‘’Ik kan goed m’n talent ontwikkelen in de studio en ik probeer van mijn hobby nu mijn werk 
te maken.’’ 
 
‘’Ik kan goed met Jay praten over mijn problemen op school en sinds we dit wekelijks doen 
gaat het beter.’’ 
 
‘’Het is fijn om te weten dat we elke woensdag en vrijdag niet buiten hoeven te hangen en 
steeds door politie te worden weggestuurd. Er is niks te doen in de buurt in de avond.’’ 
‘’Ik ben 2x komen kijken in de studio en nu ben ik gemotiveerd om ook muziek te maken.’’ 
 
‘’Ik voel me erg thuis bij iedereen in het Blok en ik kan er zelfs terecht als ik thuis geen eten 
heb en als ik me alleen voel kan ik er even bijkomen.’’ 
 
‘’Sinds ik elke vrijdag naar de inloop kom ben ik minder in aanraking geweest met politie 
want dat was elk weekend raak.’’ 
 
‘’Jay helpt mij zelfs in het weekend met mijn situatie thuis. Ik ben blij dat hij mij begrijpt. Het 
gaat beter tussen mij en mijn vader.’’ 
 

   
3.2 Ambulant werk 

3.2.1 Toelichting 

Vanuit het ambulant werk worden jongeren opgezocht op de plaatsen waar ze hun vrije tijd 

doorbrengen. Vanuit het ambulant werk wordt in eerste instantie groepsgericht gewerkt, 

maar er wordt ook individuele coaching geboden via ‘één-op-één’. Bij Welzijn Zuidplas zijn 

twee ambulant jongerenwerkers in dienst (1,9 fte), verdeeld over de dorpen. 

In 2017 is er landelijk aandacht geweest voor ontwikkelingen binnen het Kwaliteitsregister 
Jeugd (SKJ) om ook jongerenwerkers te registreren. Als jongerenwerkers zich naast 
collectieve voorzieningen of preventie, ook richten op individuele jongeren, op hbo-niveau 
werkzaam zijn en werkzaamheden doen die volgens het kwaliteitsregister jeugd om de inzet 
van een geregistreerde professional vragen, is het raadzaam om te registreren. Momenteel 
zijn we nog in beraad welke gevolgen/voorwaarden hieraan gekoppeld zijn, met het streven 
in 2018 beide ambulant jongerenwerkers te registreren. 
 

Het doel is om jongeren te helpen naar een betere positie in de maatschappij en jongeren 
tevens te activeren om de leefbaarheid in de wijk/buurt te vergroten.   

 
Er zijn 7 resultaatgebieden, die elke een bijdrage leveren aan het doel: 
1. Vindplaats gericht werken 
2. Eén-op-één begeleiding 
3. Coördinerende rol binnen de wijkactiviteiten in de Molukse wijk  
4. Sport4Work 
5. Activiteitenaanbod 
6. Faciliteren van hangplekken  
7. Speelbeleid  
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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.  
 
3.2.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2017 
1. Vindplaats gericht werken 

• De ambulant jongerenwerkers hebben wekelijks rondes door de dorpen gedaan. 
Hierbij werd een aantal vaste locaties meegenomen zoals Dorrestein, het Station en 
het Essenpark in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het Ambacht en de Molukse wijk in 
Moordrecht en de dorpen Zevenhuizen en Moerkapelle.  

• Contact met de diverse hanggroepen is onderhouden, waar regelmatig een ‘één-op-
één’ uit is voorgekomen (zie hieronder).  

• Ook in 2017 was er regelmatig overleg met gemeente en politie en werd er extra 
ingezet op ‘hotspots’ waar klachten van inwoners op zijn binnen gekomen.  

 
2. Eén-op-één begeleiding 

• De ambulant jongerenwerker heeft laagdrempelig contact met veel jongeren. Tijdens 
dit contact worden al pratende veel vragen gesteld aan de jongerenwerkers. 
Voorheen werden alle hulpvragen opgenomen als één-op-één. In 2017 hebben we 
besloten een onderscheid te maken tussen enkelvoudige vragen en hulpvragen die 
om meer inzet vroegen. Waarvan de laatste categorie is onder gebracht bij ‘één-op-
één’. Reden hiervoor was om deze dienst meer te profileren en duidelijk onder de 
aandacht te brengen bij partners als het Sociaal Team. Om deze reden werd ook een 
flyer gemaakt. Inmiddels (begin 2018) weet het Sociaal Team het jongerenwerk 
steeds beter te vinden.  

• Er zijn in 2017 zo’n 20 jongeren één-op-één begeleid in ZH, MK en Mrd en zo’n 23 in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Veel voorkomende problematiek: dagbesteding (vinden 
van werk/opleiding/stage, dag/nachtritme verstoord), financieel (aanvraag uitkering, 
schulden), sociaal (eenzaamheid, vriendschap/relaties, omgang binnen gezin).  

• In 2017 is bij Welzijn Zuidplas het maatjesproject Friend4Now opgestart, zie verder 
3.3. Vanuit deze dienst zetten vrijwilligers zich in als maatje om jongeren te 
ondersteunen. In 2017 vond casuïstiek overleg plaats, waarbij casuïstiek kan worden 
opgeschaald naar één-op-één of afgeschaald naar Friend4Now.   

 
3. Coördinerende rol binnen de wijkactiviteiten in de Molukse wijk  

• In het JWF-gebouw in de Molukse wijk vonden ook in 2017 meerdere activiteiten 
plaats onder coördinatie van de ambulant jongerenwerker. Zoals o.a. de vaste 
inloopavond op maandagavond, de wekelijkse kisclubmiddagen op woensdagmiddag 
en jaarlijkse evenementen zoals Sinterklaas en de RMS-dag. In 2017 waren er 5 
stagiaires actief, vanuit de opleidingen SMD en SCW.   Binnen de wijk zetten veel 
mensen zich in bij activiteiten en evenementen. In 2017 tekenden 3 bewoners een 
vrijwilligerscontract bij Welzijn Zuidplas.  
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4. Sport4Work 

• Een initiatief in samenwerking met Rotaryclub Zuidplas, Sport en Bewegen Zuidplas 
en De Jonge Krijger om 
jeugdwerkloosheid aan te pakken. 
Een programma van 10 weken 
bestaande uit een pittige 
combinatie van theorie, sport en 
werkervaring om jongeren vooruit 
te helpen op de arbeidsmarkt.  

• De vierde editie vond plaats in 
2017: 10 deelnemers, 7 behaalden 
een certificaat, waarvan 5 binnen 
een half jaar een baan hebben gevonden, 1 een opleiding is begonnen en 1 is 
doorgestroomd naar vrijwilligerswerk. 

 
Editie Aantal 

deelnemers 
Doorstroom 
naar werk 

Doorstroom 
naar opleiding 

Doorstroom naar 
vrijwilligerswerk 

1 14 8 1 2 

2 12 6 1 1 

3 12 7 2 0 

4 10 5 1 1 

• Het is opvallend dat het aantal deelnemers van Sport4Work is teruggelopen, zie 
tabel. Doordat de werkgelegenheid gestegen is, spitst de doelgroep van Sport4Work 
zich steeds meer toe op jongeren die thuis zitten en om wat voor reden dan ook geen 
motivatie en/of energie hebben om te werken of naar school te gaan. Om deze 
doelgroep te vinden én te motiveren tot deelname vergt goede 
samenwerking/afstemming met partners en stevige inzet vanuit het jongerenwerk.  

5. Activiteitenaanbod 

• Het kerstzaalvoetbaltoernooi werd georganiseerd in Nieuwerkerk, Moordrecht en 
Zevenhuizen. Ook dit jaar was er een grote opkomst van zo’n 150 jongeren. 

• De jaarwisseling 2017-2018 is ervoor gekozen om geen feest te organiseren in 
jongerencentrum ’t Blok. De opkomst was afgelopen edities teruggelopen en ook dit 
jaar bleek er weinig tot geen behoefte te zijn vanuit de doelgroep. Wel zijn de 
ambulant jongerenwerkers in aanloop naar de jaarwisseling en op de avond zelf 
veelvuldig op straat geweest. Er werden geen signalen opgevangen die wezen op 
mogelijke overlast tijdens de jaarwisseling en gelukkig is deze inderdaad zeer rustig 
verlopen.  

• In 2017 is er een nieuwe tienerwerker aangesteld die extra heeft ingezet op de inloop 
in ’t Blok op o.a. 
woensdag- en 
vrijdagavonden. Deze 
avonden werden vooral 
bezocht door de 
zogenaamde 
‘hangjongeren’. Er is een 
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kort lijntje tussen de tienerwerker en de ambulant jongerenwerkers, waarbij 
jongeren o.a. worden doorverwezen naar de inloop. 

 
6. Faciliteren van hangplekken  

• In 2017 is er vanuit het ambulant werk de term ‘JOV’ gelanceerd. Dit staat voor Jong 
en Oud Voorziening en is een alternatief voor de naam ‘JOP’ (Jongeren Ontmoetings 
Plek) die bij omwonenden een negatieve bijsmaak heeft. Het JOV is juist 
geïntroduceerd om er de nadruk op te leggen dat zowel jong als oud gebruik kan 
maken van een dergelijke voorziening, eventueel met aanvulling voor sport en spel 
mogelijkheden (beweegtuin).  

• In Moerkapelle werd er eindelijk, na jarenlang aandringen vanuit ambulant werk, een 
JOV geplaatst naast dorpshuis Opmoer; een picknick tafel met overkapping waar 
inmiddels door zowel jong als oud gebruik van wordt gemaakt.  

• Vanuit het ambulant werk werd meegedacht over de inrichting van de Hennipgaarde 
in Zevenhuizen. Idee is om ook hier een JOV te realiseren, tevens ook voor Leliestraat 
speelomgeving. Moerhoutpark zal worden aangevuld met speel attributen op advies 
van Ambulant Werk.  

• Bij ’t Blok werd de container intensief gebruikt door diverse groepen jongeren. Met 
name in de zomerperiode was het buiten erg druk, tot wel 50 jongeren per avond. 
Meerdere hanggroepen maakten gebruik van deze locatie, wat soms tot spanningen 
leidde. In 2017 is er in samenwerking met de gemeente een ontwerp gemaakt om 
het buitenterrein van ’t Blok anders in te richten. Waardoor o.a. meerdere groepen 
tegelijk kunnen hangen zonder elkaar tot last te zijn. In dit ontwerp werd ook 
meegenomen: aanleg van een fietspad naar skatepark/hangplek, ophogen terrein en 
het verplaatsen van de tafeltennistafel. Het bijbehorende kostenplaatje is relatief 
hoog. Na de realisatie van nieuwe huisvesting voor Welzijn Zuidplas (locaties 
Meidoorn en de Hoed), zal er verder worden ingezet op deze aanvraag.  

• Het Skatepark bij ’t Blok is aangelegd in 2011, waarbij is ingezet op houdbaarheid van 
5 jaar. Inmiddels is er dan ook intensief onderhoud nodig om de attributen veilig te 
houden en lijkt vernieuwing van het park noodzakelijk. Hierover is contact met de 
gemeente en met de ontwerper/bouwer van het skatepark Hectic Skateramps. Idee 
is om bij vernieuwing van het park wederom in te zetten op participatie van jongeren 
(de gebruikers van het park), bij het ontwerp én de bouw, ook om kosten te 
besparen.  

 
7. Speelbeleid  

• Bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, wil het ambulant werk aandacht 
vragen voor het op voorhand inrichten van ontmoetingsplekken. Voor de inrichting 
van speeltuinen bestaat een zogenaamd ‘cirkelbeleid’, waarbij er binnen een cirkel 
van een bepaald aantal m2 een speeltuin(tje) wordt ingericht.  Idee is om een 
dergelijk uitgangspunt ook voor ontmoetingsplekken te hanteren. Wanneer een 
woongebied reeds is ingericht, blijkt uit ervaring dat het erg lastig is om hier alsnog 
ruimte voor te vinden. In 2018 wordt dit idee onder de aandacht gebracht bij afdeling 
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.  
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3.2.3 Beoogd resultaat 
Het bovenstaande activiteiten- en dienstenaanbod draagt eraan bij om jongeren op weg te 
helpen naar een betere positie in de maatschappij. Het project Sport4Work is hier een 
duidelijk voorbeeld van met een slagingspercentage van maar liefst 67%.  
In 2017 is er weer een grote groep jongeren individueel begeleid via ‘één-op-één’. De 
ambulant werker staat dichtbij de jongere, kan vroeg signaleren en heeft daardoor een 
mooie positie om jongeren goed op weg te helpen in de maatschappij. De activiteiten, zoals 
het kerstzaalvoetbaltoernooi, werden vooral ingezet om de onderlinge band met de diverse 
groepen jongeren te versterken. De activiteiten en diensten die werden aangeboden in de 
Molukse wijk zijn o.a. bedoeld om de leefbaarheid in de wijk/buurt te vergroten. Gezien de 
grote belangstelling voor de diverse activiteiten en de goede sfeer in de wijk, wordt hier 
zeker een bijdrage aan geleverd vanuit het ambulant jongerenwerk.  
 
3.2.4 Statistieken 2017 

Activiteit Aantal keer Gemiddeld aantal deelnemers/bezoekers 

Sport4Work 1 reeks 10 

Sinterklaasfeest* 1 ± 35 

Cola-Cup* 1 ±100 

RMS-dag* 1 ± 150 

Kids club* 1x per week ± 20 

Kerstzaalvoetbaltoernooi  3 dorpen ± 150 

Eén-op-één begeleiding/ 
hulpvragen 

 ± 20 ( intensief – ZH, MK, Mrd) 
± 23 (intensief – Nwrk) 

Inloopavonden vrijdag Wekelijks ±  20  
*Deze activiteiten hebben plaats gevonden in de Molukse wijk, in & om het JWF-gebouw.  

 
3.2.5 Samenwerkingspartners 
Vanuit het ambulant werk werd ook in 2017 intensief samengewerkt met o.a. wijkagenten, 
bikers, Sociaal Team, scholen, gemeente en collega’s binnen Welzijn Zuidplas. Er werd 
deelgenomen aan netwerkoverleg JOO (Jeugd Overlast Overleg) en JPO (Jeugd Preventie 
Overleg). Beide overlegvormen zijn in 2017 minder goed uit de verf gekomen. Het JOO werd 
op een andere manier ingericht. Vraag is in hoeverre dit overleg nog bijdraagt aan een 
verbetering van de leefbaarheid op straat en voorkomen van overlast, waar het overleg in 
eerste instantie voor bedoeld was. Dit verdient de aandacht begin 2018. Voor het JPO 
werden minder jongeren aangedragen, wat mede te maken heeft met de veranderingen 
rond privacywetgeving. Ook dit overleg wordt opnieuw onder de loep genomen.  
 
3.2.6 Aandachtspunten 

• Door ‘verzwaring’ van de doelgroep Sport4Work zal er extra worden ingezet op 
werving, o.a. door (nog) beter af te stemmen met samenwerkingspartners, zoals De 
Jonge Krijger, IJsselgemeenten, het Sociaal Team en leerplicht.  

• Na de realisatie van nieuwe huisvesting voor Welzijn Zuidplas (als alternatief voor 
locaties Meidoorn en de Hoed), zal er verder worden ingezet op de aanvraag met 
betrekking tot herinrichting van het buitenterrein van ’t Blok. O.a. wat betreft de 
aanleg van extra ontmoetingsplekken.  
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• Het idee om op voorhand bij inrichting nieuwe woongebieden ontmoetingsplekken 
op te nemen (vergelijkbaar met ‘cirkelbeleid’ speeltuinen) zal in 2018 onder de 
aandacht worden gebracht bij de gemeente.  

• Inrichting netwerkoverleg JOO en JPO.  

• Registratie kwaliteitsregister jeugd (SKJ) en/of registerplein. 
 

Storytelling 
‘’Bij Luug kan je terecht als je met persoonlijke problemen zit. Hij is een luisterend oor!’’  
 
‘’Als je vragen hebt over school of zo, kan je met deze vragen naar Luug.’’  
 
‘’Op straat kan je bij Luug van alles kwijt, hij gaat ook voor je aan de slag.’’ 
 
Sport4Work 
‘’Top om in de groep te praten en discussiëren want zo leer je ook van anderen.’’ 
 
‘’Met Sport4Work leer je over je kwaliteiten, passie, waarden. Dingen die je over jezelf 
ontdekt en waar je wat mee kan.’’ 
 
‘’Sport4Work moet blijven. Het is leerzaam, leuk, doelgericht. Je werkt echt ergens naar toe. 
Ik geef het een dikke 8,5!’’ 
 

 

 
3.3 Jongereninformatie 
3.3.1 Toelichting 
Vanuit de werkvorm Jongereninformatie worden er specifieke voorlichtingsactiviteiten 
georganiseerd onder en na schooltijd en kunnen jongeren binnenlopen bij jongerencentrum 
’t Blok als zij vragen hebben. Daarnaast is er een digitaal jongerenloket (JIZU: Jong In 
ZUidplas). Bij Welzijn Zuidplas is één medewerker in dienst die invulling geeft aan deze 
werkvorm (0,3 fte). 

Het doel is de bewustwording van jongeren te vergroten, waardoor jongeren betere keuzes 
kunnen maken en eventuele problemen voorkomen kunnen worden. 

 
Er zijn 4 resultaatgebieden, die elke een bijdrage leveren aan het doel: 

1. Voorlichtingsaanbod (Auticafé, voorlichtingslessen scholen, Scholenmarkt) 
2. Inloop ‘t Blok 
3. Digitaal jongerenloket JIZU 
4. Friend4Now 

 
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.  
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3.3.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2017 
Voorlichtingsaanbod 
Het Auticafé vond 
maandelijks plaats; elke 
avond was er een 
thema. Het Auticafe had 
ook in 2017 een vaste 
groep bezoekers. 
Maandelijks sloten er 
nieuwe bezoekers aan, 
die gericht op het thema langskwamen. 
Gemiddeld komen er 20 bezoekers per keer. Het 
Auticafe voorziet hiermee in een duidelijke behoefte aan lotgenotencontact onder deze 
doelgroep. Het was opvallend dat via het project Friend4Now ook veel jongeren werden 
aangemeld met een kenmerk van ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Het lijkt of er voor deze 
doelgroep niet voldoende ondersteuningsmogelijkheden zijn binnen de gemeente. Begin 
2018 wordt met samenwerkingspartners gekeken hoe hiermee om te gaan. 
 
Er werden voorlichtingslessen gegeven op het Comeniuscollege aan de groepen 1 en 2 over 
roken, alcohol en softdrugs. Deze lessen vonden plaats tijdens de gezondheidsweek.  
 
De Scholenmarkt vond dit jaar 
plaats op de Brede School Esse 
Zoom. Een geschikte locatie die 
voldoende ruimte bood aan de 
ruim 400 bezoekers en 23 VO-
scholen.  
 
In samenwerking met het CJG werd 
de oppascursus aangeboden, waar 
8 jongeren aan deelnamen.  
 
Inloop ’t Blok 

Ook in 2017 was de inloop van ’t Blok van woensdag- tot en met vrijdagmiddag geopend. 
Hier werd vooral gebruik van gemaakt door jongeren die al bekend zijn met de 
jongerenwerker of die buiten gebruik maken van één van de voorzieningen (skatepark, JOP 
etc.) In de meeste gevallen ging het om het bieden van een ‘luisterend oor’ en om 
onderwerpen als relaties, werk/school en huisvesting.  
 

Digitaal jongerenloket JIZU 

Het digitaal jongerenloket JIZU is de jongerensite van gemeente Zuidplas en een belangrijk 
middel in het bieden van informatie over sport, uitgaan, werk, onderwijs, hulpverlening, 
huisvesting en zelfhulp. De site werd in 2017 goed bezocht door zo’n 87 unieke bezoekers 
per dag.  
 
  

Wethouder Daan de Haas in 
gesprek met jongeren Auticafe 

Scholenmarkt wordt jaarlijks druk 
bezocht door ruim 400 bezoekers.  
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Friend4Now 

In 2016 bleek er behoefte te zijn aan vrijwilligers die zich als maatje kunnen inzetten voor 
jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Er kwamen diverse aanvragen 
vanuit het Sociaal Team binnen, maar er kon nog niet in worden voorzien. Dit was aanleiding 
om het project ‘Friend4Now’ op te zetten, waarbij een maatje wordt gekoppeld aan een 
jongere om voor een maximale periode van 1 jaar, 1x per twee weken gezamenlijk een 
activiteit te doen. Veelal betreft het hulpvragen van jongeren die moeite hebben zelf 
invulling te geven aan vrije tijd of sociale contacten aan te gaan.  Begin 2017 vond de 
training plaats met 8 deelnemers, die vervolgens als maatje konden worden ingezet. In de 
loop van het jaar zijn er nog 2 maatjes bijgekomen. In 2017 zijn er 15 hulpvragen binnen 
gekomen. Hiervan konden er 10 worden opgepakt.  
 
Friend4Now wordt gecoördineerd door de jongerenwerker, die hierin wekelijks wordt 
ondersteund door een stagiair, die een groot deel van de taken op zich neemt. Hierdoor kon 
het project ook worden opgestart zonder extra uren aan te vragen bij de gemeente. De 
dienst is hierdoor echter ook kwetsbaar, omdat deze afhankelijk is van de inzet van een 
goede stagiair of vrijwilliger, wat de aandacht verdient in 2018. 
 
3.3.3 Beoogd resultaat 
Het beoogd resultaat is om met deze werkvorm jongeren van gemeente Zuidplas van 
informatie te voorzien over uiteenlopende onderwerpen, zodat zij betere keuzes kunnen 
maken en eventuele problemen voorkomen kunnen worden. De activiteiten Scholenmarkt, 
Voorlichtingslessen, Oppascursus, Voorlichtingsavonden, Auticafe en Inloop leveren een 
duidelijke bijdrage aan de doelstelling. Deelnemers komen gericht op deze activiteiten af om 
geïnformeerd te worden om op basis van deze informatie nu of in de toekomst betere 
keuzes te kunnen maken. Via de site JIZU wordt veel informatie geboden, het 
bezoekersaantal is bekend, maar door wie en waarom de site wordt bezocht is niet bekend. 
Het lijkt interessant hier een keer een onderzoek naar te laten uitvoeren.  
 
3.3.4 Statistieken 2016  

Activiteit Aantal keer Aantal deelnemers/bezoekers 

Scholenmarkt 1 ± 400 

Voorlichtingslessen 6 ± 100 leerlingen 

Oppascursus 1 8 deelnemers 

Auticafé 10 ± 20 bezoekers per keer 

JIZU  87 unieke bezoeken per dag 

 
3.3.5 Samenwerkingspartners 
Vanuit de werkvorm Jongereninformatie werd er samen gewerkt met het Voortgezet 
onderwijs (voorlichtingslessen), organisaties sociaal domein/Sociaal Team (Auticafé, 
Friend4Now, hulpvragen via inloop) en organisaties op gebied van sport, kunst, cultuur, 
hulpverlening, huisvesting (i.v.m. input voor het digitaal jongerenloket).  
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3.3.6. Aandachtspunten 

• In overleg met gemeente en mogelijk samenwerkingspartners nadenken over het 
door ontwikkelen van maatjesproject Friend4Now, met aandacht voor professionele 
ondersteuning van de vrijwilligers (maatjes). 

• Continuering van het Auticafe, waarbij extra aandacht voor het betrekken van de 
(vaste) bezoekers bij het opstellen van het programma. 

 
 

Storytelling 
‘’Ik kom naar de inloop omdat ik hier word geholpen. Het maakt niet uit wat voor vraag je 
hebt, er wordt altijd gekeken naar oplossingen.’’ 
 
‘’Het Auticafe vind ik erg gezellig, omdat er een geweldige sfeer is. En je nieuwe mensen leert 
kennen die hetzelfde of net iets anders hebben meegemaakt als jij. Je maakt er vrienden 
waar je mee kan lachen en doordat het zo gezellig is, vergeet je even alle dingen die je aan je 
hoofd hebt.’’ 
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4. Werkvormen op projectbasis
De hieronder beschreven projecten maken geen onderdeel uit van de structurele subsidie, 
vandaar dat ze hier apart zijn omschreven. Er is voor gekozen om het project BRAinS 
hetzelfde in te richten als de voorgaande hoofdstukken, omdat het een aparte werkvorm 
betreft, waar twee medewerkers voor in dienst zijn. De overige projecten worden kort 
toegelicht in een of meerdere alinea’s. 

4.1 BRAinS   
4.1.1 Toelichting  
Het project BRAinS (Brede Activiteiten in Scholen) bestaat sinds 2007 en is van begin af aan 
een populair project waar veel leerlingen aan meedoen. Er is een BRAinS coördinator in 
dienst en een medewerker voor o.a. administratie. 

Het doel is kinderen te ondersteunen in hun fysieke en mentale ontwikkeling en een zinvolle 
invulling te geven aan de vrije tijd, door het bieden van een laagdrempelig aanbod op gebied 
van sport, kunst, cultuur en welzijn. Ook wordt BRAinS ingezet om de leefbaarheid van de 
wijk te vergroten en de sociale cohesie te verbeteren.   

4.1.2 Belangrijkste gebeurtenissen 2017 
• In 2017 bestond BRAinS 10 jaar! Hier werd volop aandacht aan besteed, o.a. door

een paginagrote advertentie in de Hart van Holland en met extra leuke 
jubileumactiviteiten.  

• Vanuit BRAinS werden er 161 activiteiten aangeboden op gebied van sport, kunst,
cultuur en welzijn, waar 4.476 aanmeldingen voor binnenkwamen.  

• Populaire activiteiten waren o.a. Sledehonden, Laser gamen, Superstylemiddag,
Paardrijden, Boogschieten, Kijkje bij de bank, Maak je eigen tas en Kleur en 
wetenschap.   

• Het aantal aanbieders blijft groeien, ook dit jaar
kwamen er weer nieuwe aanbieders  bij, te 
weten: Yvonne van der Ham (Zeepjes 
vilten),  Bac Mode (Superstyle), Arthur Meenks 
(DJ Workshop), Petra Berkouwer 
(Dansexpressie), Celine Markus (Sleddogs), 
Jumbo Zevenhuizen (Kijkje achter de schermen 
bij de supermarkt), Dierenkliniek Zevenhuizen 
(Kijkje achter de schermen bij de dierenkliniek), 
Nikita Rutteman (Jouw Recht), Francisca de 
Lange (Spelend leren), Co Bos (Kijkje achter de 
schermen bij de Imker), De Knipperij en Leds 
Kindermode (Model voor een dag), Piet Blonk 
(Wil je applaus?), Edith ten Hoor (Moluks 
bakken), Lego winkel Nieuwerkerk, Wendy van 
den Bogert (Fotografie), Antoine Schutte 
(Kickboksen), Korfbal IJsselvogels, Beweegpunt Bas (Kinderfitness), Martin Gibbon 
(Kijkje achter de schermen bij bouwbedrijf) en Gerdien Tober (Kijkje achter de 
schermen bij een gemaal).  

Een tochtje met sledehonden door 
het Hitlandbos was één van de 
meest populaire activiteiten in 2017. 
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• Door het grote aantal deelnemers bij BRAinS, was er in de 2e helft van het seizoen
weinig ruimte voor de organisatie van de Kunst- en Kerstdag op het Comenius
college. In goed overleg zijn de taken zo verdeeld, dat de dag toch door kon gaan,
o.a. door het aanleveren van aanbieders via BRAinS.

4.1.3 Beoogd resultaat  
Via BRAinS maken kinderen kennis met een breed scala aan activiteiten. Door deelname aan 
het uitgebreide activiteitenaanbod geven kinderen invulling aan hun vrije tijd en worden zij 
ondersteund in hun ontwikkeling. Mogelijkerwijs vinden zij een activiteit zo leuk, dat zij 
daarna doorstromen naar een vereniging. Op navraag bij sportverenigingen en 
muziekonderwijs blijkt dit regelmatig het geval te zijn.  Dit is een extra stimulans voor 
verenigingen om mee te doen.   

Een ander doel van BRAinS is het vergroten van de leefbaarheid en het verbeteren van de 
sociale cohesie. BRAinS brengt in kaart welke mogelijkheden er zijn in gemeente Zuidplas op 
gebied van sport, kunst, cultuur en welzijn. Een groot aantal sportverenigingen en culturele 
instellingen doen mee. Hiermee is het voor zowel ouders als kinderen inzichtelijk wat de 
mogelijkheden zijn en zien zij hoe rijk de gemeente is op dat gebied. Ook alle scholen doen 
mee aan BRAinS. Zij stellen ruimte beschikbaar en brengen de leerlingen op de hoogte van 
het aanbod. Kinderen kunnen zich aanmelden voor activiteiten uit alle dorpen. Zo gebeurt 
het zeer regelmatig dat aan één activiteit kinderen uit alle dorpen meedoen, waarmee het 
sociaal netwerk verbreed wordt. BRAinS brengt vele mensen bij elkaar en levert daarmee 
een grote bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie in gemeente Zuidplas.  

4.1.4 Statistieken 2016 
Aantal 
aanmelding 
per seizoen 

Aantal 
aanboden 
activiteiten 

Aantal ontvangen 
aanmeldingen   Per jaar 

Najaar 2015 80 1.712 3.719 

Voorjaar 2016 82 1.840 

Najaar 2016 83 1.600 3.440 

Voorjaar 2017 79 2.435 

Najaar 2017 81 2.041 4.476 

Voorjaar 2018 80 2.530 

4.1.5 Samenwerkingspartners  
Vanuit BRAinS wordt er intensief samengewerkt met het Basis- en Voortgezet Onderwijs, 
sportverenigingen, culturele instellingen en particulier initiatief.  

4.1.6 Aandachtspunten 
• BRAinS maakt geen onderdeel uit van de budgetsubsidie en wordt jaarlijks via

incidentele subsidie gefinancierd. In overleg met gemeente zal gekeken worden of 
deze werkvorm standaard onderdeel kan worden van de budgetsubsidiëring.   
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• Zoals het overzicht bij 4.1.4. laat zien, was er in de 2e helft van 2017 een grote
toename van het aantal aanmeldingen. Deze trend zet zich door in 2018. Hier kunnen
meerdere redenen aan ten grondslag liggen. Zo is de nieuwe huisstijl van Welzijn
Zuidplas ook doorgevoerd in de BRAinS brochure en daarmee wellicht nog
aantrekkelijker geworden om te lezen. Daarmee heeft BRAinS ook ‘meegelift’ op de
brochure en de flyer van Welzijn Zuidplas en is de bekendheid daarmee wellicht nog
verder toegenomen. Ook kan het zijn doordat er nieuwe, populaire activiteiten zijn
opgenomen. Feit is dat deze stijging leidt tot extra werkzaamheden, die met de
huidige bezetting moeilijk te bolwerken is. Dit aandachtspunt wordt meegenomen
naar 2018.

Storytelling  
Ervaringen van aanbieders 
Trainer Edwin Stormbroek van VV Groeneweg Zevenhuizen:   
‘Vorig seizoen hebben van de acht BRAinS deelnemers, zeven zich ingeschreven’ 

 Linda Kramer van Explosion dans Nieuwerkerk: 
 ‘...gisteren ook al aan paar een inschrijfformulier meegegeven, die waren al geïnteresseerd 
dus komt vast wel goed.! En een paar hebben ook echt talent!’  

 Raymond van Defano Freerunning: 
 ‘De les zit nu vol 20 kids. We moeten er dus een uur aanplakken. We willen ook uitwijken 
naar Moordrecht, dus dat komt goed uit.’  

Jasper de Vries, Boogschieten Oud Verlaat: 
‘Na de BRAinS activiteit hebben we alweer een kinderfeest mogen ontvangen, erg leuk!’ 

Michael Jongste, Return tennis Nieuwerkerk a/d IJssel.   
‘Als je ziet dat er ook dit jaar weer een grote opkomst is, dan doen we het gewoon goed. Er 
zijn 16 kinderen door naar een kennismakingscursus.’  

Ervaringen ouders (een greep uit tevredenheidsonderzoek BRAinS, seizoen najaar 2017) 
‘Ik vind het een super goed iets BRAinS en m’n kinderen vinden het schitterend om aan 
activiteiten ervan mee te doen.’  

‘Het is erg leuk dat er een mix is van sport, theater en creatieve lessen en workshops (zoals bv 
het moluks koken).’ 

‘Meer sportaanbod voor 4/5 jarige zou een goede aanvulling zijn.’ 

‘Fantastisch! Zeer tevreden over aanbod, uitvoering, (vriendelijke) communicatie!’ 

‘Ik waardeer jullie werk zeer! Wat een werk om alles te coördineren en te regelen en nooit is 
een vraag teveel.’ 
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4.2 Overige projecten   
4.2.1 Bedrijvenproeverij  
De Bedrijvenproeverij was een programma onder schooltijd waarbij leerlingen op bezoek 
gingen bij bedrijven in de gemeente met als doel het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op 
elkaar af te stemmen. De Bedrijvenproeverij was een initiatief van Gemeente Zuidplas, het 
onderwijs, de FOZ (Federatie Ondernemingen Zuidplas) en Welzijn Zuidplas. De coördinatie 
van het project was in handen van de coördinator van BRAinS. Na een succesvolle pilot in 
2015, werd het project verder uitgerold in 2016.  Na evaluatie bleek het voor het 
basisonderwijs in de praktijk lastig om in het toch al volle onderwijsprogramma ook nog een 
aantal dagen in te plannen voor het bezoeken van bedrijven onder schooltijd. Er werd dan 
ook besloten om de Bedrijvenproeverij in 2017 voort te zetten met het voortgezet onderwijs 
van Zuidplas. Voor de leerlingen van de basisscholen werden de bedrijfsbezoekjes 
opgenomen in het aanbod van BRAinS. In 2017 is helaas gebleken dat er ook vanuit het 
voortgezet onderwijs weinig gebruik werd gemaakt van het aanbod.  Eind van het jaar werd 
dan ook besloten om de Bedrijvenproeverij niet verder te continueren.   

4.3.2 Sport en Bewegen  
In 2017 stonden er twee medewerkers op de loonlijst bij Welzijn Zuidplas voor de uitvoering 
van taken in het kader van Sport en Bewegen. Met ingang van 1 februari 2018 gaan beide 
medewerkers naar verwachting over naar de nieuw op te zetten Sportstichting.  
Hieronder een overzicht van alle activiteiten/evenementen die in 2017 plaatsvonden. 

BRAVO-winterwandeling 
De winterwandeling werd dit jaar gehouden op 18 februari 2017. De wandeling vond plaats 
in Moordrecht en er liepen zo’n 100 inwoners mee in de leeftijd van 55 tot 91 jaar. De 
wandeling stond in het thema van ‘toen & nu’ in samenwerking met de Historische 
Vereniging Moordrecht. Start- en eindpunt was bij Brasserie Florijn en de wandelingen 
werden begeleid door een historicus of een bioloog. Ook kon de wandeling van 7 km 
gelopen worden zonder gids. Na een heerlijke wandeling stond er voor elke wandelaar een 
kop soep klaar.  

BRAVO kennismakingslessen 
BRAVO (BRede Activiteiten Voor Ouderen) is een sport- en beweegprogramma voor de 
doelgroep 55+. Het programma ging in 2013 van start en is nog steeds een succes. Naast 
evenementen (zoals de winterwandeling), worden er ook kennismakingslessen aangeboden 
door verschillende sportaanbieders. In 2017 hebben er ongeveer 100 deelnemers 
meegedaan aan de diverse kennismakingslessen, waaronder tafeltennis, yai chi, golf, 
aquafitness en nog een tiental andere sporten. 

Sport4work 
Een initiatief waarbij Welzijn Zuidplas samenwerkt met Rotaryclub Zuidplas, De Jonge Krijger 
en Sport en Bewegen om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Een programma van 10 weken 
bestaande uit een pittige combinatie van theorie, sport en werkervaring om jongeren 
vooruit te helpen op de arbeidsmarkt. De vierde editie vond plaats in 2017: 10 deelnemers, 7 
behaalden een certificaat, waarvan 5 binnen een half jaar een baan hebben gevonden, 1 een 
opleiding is begonnen en 1 is doorgestroomd naar vrijwilligerswerk. Vanuit Sport en 
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Bewegen werd ook dit jaar een uitdagend en afwisselend sportprogramma samengesteld, 
bestaande uit zowel individuele- als teamsporten.  

Schoolsportweek Nieuwerkerk 
Tijdens deze week, die plaats vond van 23 t/m 27 mei, werd er volop gesport in en rondom 
de Parkzoomhal in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ruim 1.300 leerlingen uit groep 4 t/m 8 van 
het basisonderwijs konden op deze manier kennis maken met vele verschillende sporten.  
Verdeeld over de dagen waren er 14 sportaanbieders die deze week mede mogelijk hebben 
gemaakt. Leerlingen van het Thorbecke VO zetten zich in als stagiaires.  

Schoolsportweek Moordrecht  
Ook in Moordrecht vond er een Schoolsportweek plaats 13 t/m 15 september in en rondom 
sporthal de Zuidplas. Hier deden 250 leerlingen aan mee uit groep 4 t/m 8.  Het programma 
werd verspreid over drie dagen en ook hier kregen de leerlingen een afwisselend 
programma aangeboden.  

Positief sportklimaat 
Op maandag 2 oktober was er een programma speciaal voor bestuursleden van 
sportverenigingen met op het programma een professionele theatervoorstelling “Dat schiet 
lekker op zo”. Binnen deze voorstelling stond een positief sportklimaat centraal, zonder 
scheldende ouders aan de zijlijn of te hoge verwachtingen naar de jonge sporter. Er was 
grote belangstelling met zo’n 150 bezoekers uit zowel Zuidplas als Capelle. De avond werd 
aangeboden door Sport en Bewegen in samenwerking met Sportief Capelle en CKV. 

Midwinterfeest 
Op vrijdag 22 december vond het Midwinterfeest plaats. Een feest op het Raadhuisplein 
voor alle inwoners van Zuidplas, van jong tot oud en van klein tot groot. Met de nadruk op 
sportieve en recreatieve activiteiten zoals: schaatsen, springen, schminken en knutselen.  
Het werd één groot feest met maar liefst zo’n 400 bezoekers. Sport en Bewegen werkte 
hierin samen met Stichting evenement en de winkeliersvereniging.  

G-Olympics 
Dit evenement is er speciaal voor inwoners uit de gemeente Zuidplas met een beperking. Al 
vele jaren wordt dit evenement met succes georganiseerd in Moordrecht bij de 
korfbalverening. Ook dit jaar hebben zo’n 100 deelnemers met een beperking meegedaan 
aan het sportieve programma, waarbij plezier en bewegen centraal stonden. Zo konden de 
inwoners een ritje maken met een paard en wagen, op de draaimolen, naar het 
belevingstheater, boksen, voetballen en korfballen. Deze dag kwam tot stand door 
samenwerking met Korfbalvereniging de IJsselvogels, diverse sportverenigingen en Sporthal 
de Zuidplas. 

4.3.3 Begeleiding Kindergemeenteraad  
Vanuit Welzijn Zuidplas wordt de kindergemeenteraad begeleid en ondersteund in de 
uitvoering van de plannen (0,06 fte).  

Sinds 2010 heeft de gemeente Zuidplas een kinderburgemeester en een kinderraad.  
De kinderburgemeester wordt jaarlijks geselecteerd uit basisschoolleerlingen die zich in 
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groep 7 kandidaat stellen voor het kinderburgemeestersambt. Alle basisscholen in de 
gemeente Zuidplas leveren een kandidaat. Na een presentatieronde in de raadzaal kiest een 
selectiecommissie de nieuwe kinderburgemeester. De kinderburgemeester heeft een 
representatieve rol naast de ‘echte’ burgemeester en ook in 2017 was zij aanwezig tijdens 
belangrijke evenementen in de gemeente, zoals de intocht van Sinterklaas en de aubade op 
Koningsdag. De kinderraad is actief tijdens het lopende schooljaar. In 2017 was in de eerste 
periode Demi Tindal kinderburgemeester. In juni 2017 maakte zij officieel plaats voor Quinty 
Kalmeijer.   

Twee ideeën 
De kindergemeenteraad komt ieder jaar met een voorstel wat 
ook echt uitgevoerd moet gaan worden, in 2017 zijn het zelfs 
twee ideeën geworden. Het ontwikkelen van een lespakket over 
de gemeente Zuidplas en deelname aan de landelijke 
Opschoondag. Het lespakket voor scholen bestaat uit allerlei 
interessante en leuke vragen over de gemeente. Het pakket werd 
uitgereikt aan alle basisscholen. Met de landelijke Opschoondag 
op zaterdag 25 maart werd er door leerlingen, inwoners en 
wethouders op vele plekken zwerfvuil opgeruimd. Door de 
publiciteit die hieraan werd gegeven, werden ook andere 
organisaties en inwoners enthousiast om deel te nemen aan deze 
landelijke actiedag. Ruim 300 kinderen en volwassenen hebben 
zich deze dag ingezet om in alle dorpskernen het zwerfvuil op te ruimen. 

4.3.4 Begeleiding Jongerenraad  
In 2015 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een jongerenraad te installeren. 
Begin 2016 zijn 12 leden officieel bij collegebesluit door burgemeester en wethouders 
benoemd. De Jongerenraad bestaat uit een vaste groep jongeren (12-23 jaar) die officieel bij 
elkaar komt, zo’n tien keer per jaar. Daarbuiten wordt er in werkgroepen vergaderd.  

Voor het zitting nemen in de raad en het actief meedenken, meepraten, meebeslissen en 
meedoen krijgen leden van de Jongerenraad een kleine financiële bijdrage per persoon, net 
als gemeenteraadsleden dat krijgen. De Jongerenraad wordt begeleid vanuit Welzijn 
Zuidplas (0,06 fte).  

Doel van de Jongerenraad is de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien 
over de hoofdlijnen van het uit te voeren jongerenbeleid. Hierbij zal de Jongerenraad waar 
mogelijk verbinding maken tussen de jongeren in Zuidplas en de gemeente. Nevendoel is het 
opdoen van politieke ervaring.  

3.2.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2017 
• In 2017 namen helaas 8 jongeren verspreid afscheid en ontstonden er dus vacante

plekken. Gezien de leeftijd van de jongeren is het niet raar dat het verloop onder de 
leden jaarlijks groot zal zijn. In 2017 is er aandacht geweest voor het werven van 
nieuwe leden.  Op moment van schrijven zijn 6 nieuwe leden toegetreden, waardoor 
het totaal inmiddels weer op 10 staat.  
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• In 2017 zijn de werkgroepen van de Jongerenraad verder gestructureerd en is er een
reglement gemaakt.

• Er is in 2017 advies gegeven op de Kadernota en Nota Voorshoolse Voorzieningen.
• Joke Verdoold, Jennifer Gebraad, Jan van de Bree en Burgemeester Kats zijn op

vergaderingen aanwezig geweest om respectievelijk te praten over Wonen,
Infrastructuur & Integratie, Talentgericht jongerenbeleid, het
Cliëntervaringsonderzoek, de Adviesraad en Verkiezingsdebatten.

• De jongerenraad heeft een opzet
geschreven aan alle politieke partijen in
Zuidplas met daarin een inventarisatie
van belangrijke aandachtspunten voor
jongeren. Hierbij werd de vraag gesteld
om deze op te nemen in de
verkiezingsprogramma’s voor de
verkiezingen in 2018.

• Flyeracties bij station NWK 13/14 maart
i.v.m. met de Tweede
Kamerverkiezingen 15 maart 2017.

• Debat met de gemeenteraad op 11 april 2017.
• De Jongerenraad is aanwezig geweest bij installatie kindergemeenteraad.

Aansluitend gaf de Jongerenraad een presentatie om vertrekkende leden van de
Kindergemeenteraad ‘warm te maken’ voor de Jongerenraad.

• Leden van de Jongerenraad waren aanwezig bij dodenherdenking op 4 mei en
hebben een krans gelegd.

• Leden van de Jongerenraad waren aanwezig op de puberbeurs, die werd
georganiseerd door het CJG op locatie TVO op 10 mei 2017.

 ‘’Ik vind het belangrijk dat er een Jongerenraad is, omdat we als jongeren mee moeten 
kunnen denken over beleid dat gemaakt wordt, want het gaat over onze toekomst!’’ 

Mocht u na het lezen van het Jaarverslag graag in contact komen met Welzijn Zuidplas 
voor vragen, ideeën of andere opmerkingen?  

Wij horen het graag via info@welzijnzuidplas.nl of 0180-310050. 

Leden van de Jongerenraad in debat 
met de gemeenteraad op 11 april.  

mailto:info@welzijnzuidplas.nl
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