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Voorwoord  
 

Welzijn Zuidplas kijkt wederom terug op een indrukwekkend jaar. In 2016 ging Welzijn 

Zuidplas officieel van start, met daarbij een belangrijke omvorming van de stichting 

Jeugdwerk Zuidplas. Voorbereidingen waren al gestart in het najaar van 2014. Mede op 

verzoek van de gemeente besloten de stichting Jeugdwerk Zuidplas en de NPV, afdeling 

Zuidplas, samen de welzijnsorganisatie vorm te geven. Sindsdien hebben we een 

aaneenschakeling gezien van groei, vooruitgang en bijzondere, mooie gebeurtenissen.  

Dat geldt ook voor 2018. Maar er valt meer te zeggen.  

Na de groei in de voorgaande jaren is 2018 gestart met enige consolidatie, waarbij het snel 
gegroeide team op elkaar ingespeeld raakte. De groeistuipen in de jaren ervoor waren we 
goed doorgekomen! Ook de groei van nieuwe diensten, zoals Raad en Daad (de budget-
maatjes en de formulierenbrigade) en het Vrijwilligers Informatie Punt, is voorspoedig 
verlopen. Vooral dankzij onze vrijwilligers.  

In het eerste half jaar is naarstig met de gemeente overleg gevoerd over een nieuw 
onderkomen, om eindelijk de medewerkers zoveel mogelijk op één locatie onderdak te 
bieden. Het overleg verliep zeer moeizaam. Tot op heden heeft het overleg niets concreets 
opgeleverd, ondanks dat de gemeente erkent dat de bestaande huisvesting met de huidige 
personele bezetting ondoenlijk is. Voor 2019 rekenen de besturen erop dat dit probleem 
toch echt wordt verholpen.  

Een tweede ontwikkeling was het ambtelijke en politieke proces naar aanleiding van de 
evaluatie van het Sociaal Team en de herinrichting van het Sociaal Domein. De besturen 
waren er niet gerust op dat met deze plannen Welzijn Zuidplas zonder grote ingreep zou 
blijven bestaan. En dat terwijl er zoveel energie is gestoken in het opzetten van de 
organisatie, die in de gemeente goed bekend staat en alom waardering oogst. De besturen 
hebben zich met name richting de politiek stevig ingezet om ‘te vechten voor deze 
bijzondere organisatie’, zoals burgemeester Kats ons bij zijn afscheid meegaf. De zaak is nog 
niet beklonken en op dit moment (april 2019) zijn we in afwachting van een nieuw 
raadsvoorstel.  

En als laatste, een tegenslag die geen enkele organisatie wil meemaken, was er het 
plotselinge overlijden van Anton Schrammeijer, vele jaren actief als vrijwilliger en sinds 2008 
als medewerker. Het overlijden en de uitvaart (in ’t Blok) hebben diepe indruk gemaakt op 
alle medewerkers en vele vrijwilligers en bezoekers. Er is op passende wijze afscheid 
genomen van Anton, de leegte blijft.  

Ondanks de zorgen die in 2018 zijn gekomen, kijken de besturen positief naar de toekomst 
en is er vertrouwen dat in 2019 de organisatie zal blijven bestaan, sterker zal worden en haar 
bijdrage kan leveren aan de gemeenschappen in Zuidplas. Daarvoor is niet alleen dank 
verschuldigd aan de medewerkers, maar ook aan de vele vrijwilligers die zich in allerlei delen 
van de organisatie verdienstelijk maken.  

Ben de Deugd      Mart Sinke 
Voorzitter Stichting Samen Zuidplas   Voorzitter NPV, afdeling Zuidplas 
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1. Bestuurlijk verslag 
 
1.1 Inleiding 
Stichting Samen Zuidplas vormt met de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zuidplas, 
het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas, dat op 18 mei 2016 werd gelanceerd. Naast 
het samenwerkingsverband verzorgt de NPV Zuidplas ook eigen activiteiten (thuishulp), 
waarvoor zij afzonderlijk subsidie ontvangen.  
 
Achterliggende gedachte is dat per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente 
op het gebied van jeugd, zorg en welzijn aanmerkelijk is toegenomen door de diverse 
transities. De gemeente heeft aangegeven te willen investeren in een sterk welzijnsveld, dat 
vooral wordt gedragen door vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Uit deze wens is het 
samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas ontstaan, om te fungeren als krachtige speler 
binnen het sociaal domein. 
 
In 2017 kreeg Welzijn Zuidplas verder vorm en werden nieuwe diensten zoals het 
Vrijwilligers Informatie Punt en Raad en Daad stevig neergezet. In 2018 is er vooral 
geïnvesteerd in het borgen van de bestaande diensten, de afstemming tussen de 
werkvormen onderling en met samenwerkingspartners in het veld. Er werd ingespeeld op 
vragen vanuit de inwoners waardoor bestaande diensten hun aanbod verder uitbreidden 
met o.a. de Postkamer (Raad en Daad), lotgenotencontact voor jonge mantelzorgers 
(Mantelzorgondersteuning) en kortingsbonnenboekjes voor vrijwilligers (Vrijwilligers 
Informatie Punt).   
 
Daarnaast is er in 2018 volop input geleverd vanuit Welzijn Zuidplas richting gemeente wat 
betreft de op handen zijnde herinrichting van het Sociaal Domein. In 2016 en 2017 werd hier 
reeds in geïnvesteerd door deelname van zowel de teammanager als de beleidsmedewerker 
aan de projectgroep ‘Zuidplaswijzer’. In 2018 werd hier een vervolg aan gegeven binnen de 
klankgroep ‘Verbeterplan integrale toegang Sociaal Domein’. Er is intensief overleg gevoerd 
op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Tevens is er namens beide besturen meerdere 
malen ingesproken tijdens zowel informele als formele raadsbijeenkomsten. Dit alles met 
het doel om de visie van Welzijn Zuidplas kenbaar te maken, waarbij de inwoner centraal 
staat en een integrale werkwijze wordt toegejuicht vanuit de kracht van het sociaal werk. 
Met veel aandacht voor preventief werken, het betrekken van de inwoner en zijn/haar 
leefomgeving en in te zetten op zowel individuele begeleiding als collectief aanbod, zoals 
lotgenotencontact, ontmoetingsmomenten en talentontwikkeling.  Op moment van 
schrijven buigt een extern adviesbureau zich over het vraagstuk van de herinrichting van het 
sociaal domein, in opdracht van de gemeente, op basis waarvan er een nieuw raadsvoorstel 
geschreven gaat worden. Welzijn Zuidplas is in afwachting van de uitkomsten, maar zit niet 
stil. De winkel blijft open. In februari 2019 stelde Welzijn Zuidplas de beleidsnotitie ‘Samen 
sterker’ op, waarin de ambities worden benoemd voor de komende jaren. Met inzet op o.a. 
community building, vroegsignalering, talentontwikkeling, arbeidsmatige dagbesteding, 
‘Welzijn op recept’ en versterking richting het maatschappelijk voorveld en de zorg zal 
Welzijn Zuidplas zich verder ontwikkelen om haar visie gestalte te geven. Een gemeente 
waar elke inwoner regie heeft op eigen leven, meedraait in de maatschappij en bereid is iets 
voor een ander te betekenen.  
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Hieronder het organigram van het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas waarin alle 
diensten zijn opgenomen en inzage wordt gegeven in de verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen Stichting Samen Zuidplas en NVP Zuidplas.  

 

 
 
1.2 Doelgroep en doelstelling  

Welzijn Zuidplas heeft als doelgroep alle inwoners van de gemeente Zuidplas van 0 tot 100 

jaar. Statutair is het doel van Stichting Samen Zuidplas als volgt vastgesteld: 

‘’De stichting heeft tot doel het bevorderen van welzijn van de inwoners in de gemeente 

Zuidplas in brede zin, in het bijzonder door alleen of met andere partijen een gemeente 

brede welzijnsorganisatie in stand te houden en/of te faciliteren.’’ 

Statutair is het doel van NPV, afdeling Zuidplas, als volgt vastgesteld:  

‘’De afdeling stelt zich ten doel vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus 

bij te dragen aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleids)beïnvloeding, 

belangenbehartiging (inclusief lotgenotencontact), voorlichting en praktische hulp in 

gezondheid en ziekte.’’ 

 
1.3 Visie en missie 
Welzijn Zuidplas streeft naar een lokale samenleving met een sterke sociale cohesie, waarin 
elke inwoner regie heeft op eigen leven, naar vermogen meedraait in de maatschappij en 
bereid is iets voor een ander te betekenen (visie). Om dit voor elkaar te krijgen wil Welzijn 
Zuidplas organisaties, vrijwilligers en inwoners duurzaam met elkaar verbinden, door 
activiteiten, diensten en producten te verzorgen die het beste in de mens naar boven halen 
(missie).  
 
1.4 Personeelsbestand 
Het personeelsbestand van Welzijn Zuidplas staat op de loonlijst van Stichting Samen 
Zuidplas. Op 31-12-2018 waren er 21 mensen in dienst van Stichting Samen Zuidplas  
(14,9 fte) en stonden er 2 vacatures open (1,16 fte). 
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Personeelswijzigingen in 2018 
- Met ingang van 8 januari 2018 is Andre Klerks begonnen als administrateur. 
- Met ingang van 31 januari 2018 zijn Debbie van den Bos en Miranda van der Stadt 

overgegaan naar Sportstichting Zuidplas.  
- Met ingang van 31 juli 2018 heeft Allard Lammerts van Bueren afscheid genomen als 

ambulant jongerenwerker.  
- Met ingang van 31 juli 2018 heeft Nel Wakker afscheid genomen als consulent 

mantelzorg.  
- Met ingang van 1 september 2018 is Hetty de Bie-Burhorst begonnen als consulent 

mantelzorg.  
- Met ingang van 17 september 2018 is Rick Gort tijdelijk in dienst gekomen als 

ziektevervanging t.b.v. BRAinS. 
- Met ingang van 12 november 2018 is Shawni Latuheru begonnen als ambulant 

jongerenwerker.   
 

Op 1 november 2018 is collega Anton Schrammeijer onverwacht overleden. Dit heeft een 
grote impact gehad op bestuursleden, collega’s, vrijwilligers en bezoekers van ’t Blok. De 
uitvaart van Anton vond plaats in ’t Blok. Op 27 april 2019 wordt een herdenkingsfestival 
georganiseerd ter nagedachtenis van Anton. De opbrengst van dit festival gaat naar de 
Hartstichting. 

 
Personeelsbestand per 31-12-2018 
Naam     Functie     
Anita Markus    Coördinator Raad en Daad   
Annelies Simons   Consulent Steunpunt Mantelzorg  
Andre Klerks    Administrateur  
Brian van Aagten   Coördinator BRAinS  
Britta den Hollander   Coördinator Raad en Daad 
Cemil de Wolf    Tienerwerker 
Cherel Satijn    Ouderenadviseur 
Hetty de Bie    Consulent Steunpunt Mantelzorg 
Joke Deelen    Consulent Steunpunt Mantelzorg, Beleidsmedewerker 
Jolanda van der Maas   Coördinator Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) 
Kim Terbrack    Medewerker Jongereninformatie & Communicatie  
Lucie Polman    Administratief medewerker, receptionist 
Luug Smit    Ambulant jongerenwerker 
Marije Dirksen   Teammanager 
Rick Gort    Medewerker BRAinS (ziektevervanging) 
Romana van Wensveen  Medewerker Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) 
Ruth Derksen    Sociaal makelaar 
Serife Acar    Sociaal Raadsvrouw 
Shantie Hannoeman   Ouderenadviseur 
Shawni Latuheru   Ambulant jongerenwerker 
Tine Kortekaas   Administratief medewerker, receptionist 
Vacature (Systeem)beheerder (vervuld door Nick Sprangers m.i.v. 

18 maart 2019) 
Vacature    Jongerenwerker 
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Werkstages 
In jongerencentrum ’t Blok worden er werkstages geboden aan mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Onder leiding van een ‘voorman’ uit de doelgroep, verricht een groep 
mensen van wisselende samenstelling (tussen de 3 en 12 personen) 
schoonmaakwerkzaamheden en klein onderhoud. Zo biedt Welzijn Zuidplas een begeleide 
werkplek aan mensen met een bepaalde kwetsbaarheid. Er wordt nauw samengewerkt met 
GR IJsselgemeenten, die deelnemers aanmelden en mede begeleiden tijdens het traject. Eén 
van de ambities van Welzijn Zuidplas (zie Beleidsnotitie ‘Samen sterker’, feb. 2019) is om 
deze vorm van arbeidsmatige dagbesteding verder te ontwikkelen door het 
schoonmaakwerk en klein onderhoud op alle locaties van Welzijn Zuidplas op deze wijze uit 
te laten voeren. Ook is het mogelijk om de werkzaamheden verder uit te breiden naar 
nieuwe projecten, zoals bijvoorbeeld tuinieren en/of een wekelijks buurtrestaurant. 
 
Op 31-12-2018 bestond het schoonmaakteam van jongerencentrum ’t Blok uit 11 personen. 
De voorman van het team, Nico Langbroek, is al sinds december 2011 actief bij ’t Blok. Het 
team is een bonte mix van nationaliteiten: Marokkaans, Syrisch, Indonesisch, Birmees, 
Siberisch, Koerdisch en Somalisch. Tijdens en aansluitend op de werkzaamheden wordt de 
Nederlandse taal geoefend.   
 
1.5 Bestuurssamenstelling, vrijwilligers en stagiaires  
Het bestuur van Stichting Samen Zuidplas bestaat uit 6 onbezoldigde leden. Op 31-12-2018 
bestond het bestuur uit: 

Naam     Functie  Datum in functie 
Ben de Deugd    Voorzitter  01-01-2003 
Abdessalam El Azzouzi  Secretaris  01-01-2017 
Jan Ambachtsheer   Algemeen lid  05-05-2003 
Joke Peelen-van Gelderen  Algemeen lid  26-05-2010 
Saskia Lavooij    Algemeen lid  04-12-2017 
Ludo Commijs    Penningmeester 21-08-2018 
 
Het bestuur van NPV Zuidplas bestaat uit 8 onbezoldigde leden. Op 31-12-2018 bestond het 
bestuur uit: 
Naam     Functie  Datum in functie 
Mart Sinke    Voorzitter  19-11-2018 

Vacature    Secretaris 

Ad Schouten    Penningmeester 01-10-2015 

Wim van Dorp    Adviesraad   01-10-2015 

Huib den Hollander   Ledencontact  19-09-2011 

Maurice Heijboer   Beleid   19-11-2018 

Anita Sonneveld   Vrijwillige thuishulp 19-11-2018 

Anneke van der Spek   Thema-avonden 19-11-2018 

Inge Vente    Communicatie & pr  19-11-2018 

 
Vrijwilligers 
Door verdere groei van het activiteiten- en dienstenaanbod in 2018 is het 
vrijwilligersbestand uitgebreid naar zo’n 140 vrijwilligers, in leeftijd variërend van 10 tot 75 
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jaar. Deze vrijwilligers zijn actief voor diverse diensten, zoals:  
- Jeugd- en jongerenwerk (o.a. ’t Blok, buurthuis JWF) 
- Ouderenadvisering (o.a. preventieve huisbezoeken, Verhalengroep en De Huiskamer) 
- Steunpunt Mantelzorg 
- Raad en Daad (o.a. formulierenbrigade/Postkamer en budgetmaatjes) 
- Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) 
- Moluks Ouderenhuis.  
 
Daarnaast zijn vrijwilligers actief voor ondersteunende diensten zoals fotografie, PR, 
administratie en financiële controle. Ook zijn er nog ruim 150 vrijwilligers inzetbaar via de 
NPV en zo’n 60 vrijwilligers inzetbaar via de dienst ‘Inwoners voor elkaar’ van het VIP. Bij 
elkaar zijn er via Welzijn Zuidplas maar liefst 350 (!) vrijwilligers actief binnen het sociaal 
domein.  
 
Elke vrijwilliger tekent een contract en wordt 
daarmee officieel geregistreerd als 
vrijwilliger. Een vrijwilliger kan ervoor kiezen 
een contract te tekenen bij Stichting Samen 
Zuidplas of bij NPV Zuidplas. Jaarlijks vindt er 
één grote vrijwilligersbijeenkomst plaats, die 
dit jaar in oktober werd gehouden bij 
Leefgoed de Olifant. Tijdens een heerlijke 
high tea/borrel vond de première plaats van 
de korte film ‘Vrijwillige inzet bij Welzijn Zuidplas’: 
(https://www.youtube.com/watch?v=mA-5GEDgmc0&t=10s) In deze korte film vertellen 9 
vrijwilligers wat hen drijft om vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast werd er per werkvorm 
een eigen waarderingsmoment voor de vrijwilligers georganiseerd. 
 
Stagiaires 
Welzijn Zuidplas neemt stagiaires aan van zowel het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo) als het 
Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo). Daarnaast worden er jaarlijks maatschappelijke 
stagiaires van het middelbaar onderwijs ingezet. Stichting Samen Zuidplas staat 
geregistreerd bij SBB als erkend leerbedrijf. In 2018 zijn onder leiding van de 
beroepskrachten 3 stagiaires vanuit hbo en mbo werkzaam geweest. Daarnaast waren er 
diverse stagiaires actief in wijkgebouw JWF in de Molukse wijk.  
 
 
Naam   Opleiding   Werkvorm  Stageperiode 
Gerben Louwerse SCW, MBO   Jongerenwerk  sept ‘16 t/m juni ‘18 
Anita Markus  MWD, HBO    Raad en Daad  sept ’16 t/m juni ‘18 
Eva Bontenbal  Toegepaste psychologie Ouderenadvies sept ’17 t/m juni ‘18 
   Hogeschool Leiden   

Lydia Rikkers  SJD, Hogeschool In Holland Raad en Daad  jan ’18 t/m juni ‘19 
   Rotterdam      

 

Joost Klerks is al 23 jaar actief als 
vrijwilliger bij ’t Blok (voorheen Taverna) 
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Er zijn twee vertrouwenspersonen bij Welzijn Zuidplas (één namens NPV en één namens 
Stichting Samen Zuidplas). Beiden zijn in 2018 niet benaderd voor hun diensten. 
 
1.6 Externe contacten en AVG 
Vanuit Welzijn Zuidplas worden de volgende diensten aangeboden: Jeugd- en jongerenwerk, 
Mantelzorgondersteuning en waardering, Ouderenadvisering, Vrijwilligersondersteuning en 
waardering, Raad en Daad, Educatie (integratie bevorderende activiteiten voor mensen met 
een achterstand) en Sociaal makelaar. Het Moluks Ouderenhuis is per 1 januari 2017 
aangesloten. In het inhoudelijk jaarverslag 2018 wordt verder ingegaan op al deze diensten 
en bijbehorende activiteiten.  

Het brede dienstenaanbod is er debet aan dat Welzijn Zuidplas een breed netwerk heeft 
opgebouwd, met name wat betreft de lokale organisaties binnen het sociaal domein. De 
belangrijkste externe contacten van de besturen van Stichting Samen Zuidplas en de NPV 
Zuidplas hebben plaatsgevonden met gemeente Zuidplas, waarbij vooral werd gesproken 
over alternatieve huisvesting en de positionering van Welzijn Zuidplas binnen de op handen 
zijnde herinrichting van het sociaal domein.  

In oktober nodigde Welzijn Zuidplas alle, in het bijzonder de nieuw geïnstalleerde, 
raadsleden uit voor een kennismaking met de organisatie Welzijn Zuidplas. De bijeenkomst 
werd gehouden in ’t Blok, waarbij de raadsleden op informele wijze kennis konden maken 
met alle verschillende werkvormen door in gesprek te gaan met de aanwezige betaalde én 
onbetaalde medewerkers (vrijwilligers). Ook werd de korte film ‘Vrijwillige inzet bij Welzijn 
Zuidplas’ vertoond.  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en 
heeft per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen.  De strengere 
Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van 
klanten, personeel of andere personen. Om Welzijn Zuidplas AVG-proof te maken zijn de 
nodige werkzaamheden verricht. Met externe, juridische ondersteuning is een zogenaamd 
‘register van verwerkingen’ opgesteld, wat als basis dient van het gehele privacy beleid. 
Daarnaast is ruimschoots aandacht besteed aan het inventariseren en opstellen van 
verwerkersovereenkomsten en protocollen. Ook zijn zowel de betaalde werknemers als de 
vrijwilligers geïnstrueerd over omgaan met privacygevoelige informatie. De Teammanager is 
aangemerkt als Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP). Zij wordt hierin ondersteund door een vrijwilliger met een juridische achtergrond. 
Gezamenlijk vertalen zij het privacy beleid naar de werkvloer. De AVG verdient continue 
aandacht en is een terugkerend onderwerp op zowel bestuurs-, staf-, als vrijwilligersoverleg.  

1.7 Tot slot 
In mei 2016 ging de welzijnsorganisatie Welzijn Zuidplas van start. In korte tijd is er veel 
bereikt. Welzijn Zuidplas staat goed op de kaart, wat blijkt uit de grote aantallen inwoners 
die de weg weten te vinden naar het uitgebreide activiteiten- en dienstenaanbod. Er zijn 
korte lijnen met samenwerkingspartners en voor de gemeente is Welzijn Zuidplas een 
belangrijke sparringpartner in de ontwikkeling en uitvoering van welzijnsbeleid.  
 
In 2018 stond de herinrichting van het Sociaal Domein hoog op de agenda bij de gemeente, 
o.a. naar aanleiding van de evaluatie van het Sociaal Team. Er heeft regelmatig overleg 
plaatsgevonden zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, waarbij Welzijn Zuidplas veel input 
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heeft geleverd. Welzijn Zuidplas is een groot voorstander van integraal werken waarbij het 
belang van de inwoner voorop staat. Hoe kan de inwoner zo eenvoudig, laagdrempelig en 
snel mogelijk kwalitatief goed ondersteund worden bij een vraag? En hoe kan Welzijn 
Zuidplas hier een bijdrage aan leveren.  
 
De besturen kijken terug op een bewogen jaar. Onduidelijkheid op gebied van huisvesting en 
herinrichting Sociaal Domein heeft voor onrust gezorgd. Er is bewust voor gekozen om een 
stevige focus te houden op het activiteiten- en dienstenaanbod om deze onrust zo min 
mogelijk door te laten werken richting inwoners. Dit is goed gelukt. Zonder vooruit te willen 
lopen op de uitkomst van de lopende discussie omtrent de meest wenselijke inrichting van 
het gehele veld welzijn en zorg, willen beide besturen aangeven dat de organisatie stevig 
geworteld en breed vertakt is in de gemeente, waarmee verdere uitbouw in 2019 tot de 
mogelijkheden behoort. 
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2.  Zorg, ondersteuning en participatie 

2.1 Onafhankelijke cliëntondersteuning  
2.1.1. Toelichting  
Als inwoners van de gemeente Zuidplas een vraag of probleem 
hebben op het gebied van zorg, werk, jeugdhulp en/of 
inkomen kunnen ze gebruik maken van de mogelijkheid van 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Welzijn Zuidplas is één van 
de organisaties die door de gemeente is aangewezen om deze 
vorm van ondersteuning te geven. Andere partijen zijn MEE, 
Kernkracht en het SVO.  

Het doel is om de zelfredzaamheid van inwoners te versterken, door ondersteuning te 
bieden bij hulpvragen die kosteloos en onafhankelijk is.  

 

Binnen Welzijn Zuidplas wordt onafhankelijke cliëntondersteuning gegeven door de 
mantelzorgconsulenten, de ouderenadviseurs, de sociaal raadsvrouw en de budgetmaatjes.  

2.1.2. Belangrijkste gebeurtenissen in 2018 

Samenwerking aanbieders onafhankelijke cliëntondersteuning 

Op initiatief van Welzijn Zuidplas is er twee keer gezamenlijk overleg geweest met MEE, 
Kernkracht en het SVO. Tijdens het overleg werd nader kennis gemaakt met elkaars nieuwe 
werkwijze en werden knelpunten gedeeld. Twee belangrijkste knelpunten: 
- Lange wachtlijsten voor mensen met GGZ-problematiek;  
- Groep statushouders die niet ingeburgerd is en blijvend ondersteuning nodig heeft.  

Samen met de gemeente wordt de ontwikkeling gevolgd rond de inzet van extra middelen 
uit het regeerakkoord voor cliëntondersteuning.  Vanuit VNG is er geld vrijgemaakt (55 
miljoen) voor o.a. het verbeteren van de toegang en kwaliteit, scholing, bekendheid van 
onafhankelijke clientondersteuning en meer aandacht voor specifieke groepen.  Er zijn 
koplopergemeenten gestart met deze pilot.  In 2019 worden resultaten bekend.  

Ook is de folder ‘Onafhankelijke cliëntondersteuning’ gemaakt. Na overleg met Wmo en ST 
wordt deze folder al meegestuurd naar de hulpvragers bij uitnodiging voor een 
keukentafelgesprek. Eerder werd deze pas bij het gesprek afgegeven. Nu zijn mantelzorgers 
eerder op de hoogte van het feit dat zij iemand mee kunnen vragen voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning. 

Raad en Daad: Sociaal raadsliedenwerk en budgetmaatjes  
Beide partijen hebben doorlopend onafhankelijke cliëntondersteuning verleend tijdens hun 
werkzaamheden. Denk aan steun bij het aanvragen van kwijtscheldingen van belastingen, 
opstellen van bezwaarschriften en bemiddelen bij belastingdienst en schuldeisers. Hierin 
werd samengewerkt met advocatuur, GR IJsselgemeenten en sociaaljuridisch loket. Er is in 
2018 hard gewerkt om de relatie met de GR IJsselgemeenten en het ST te verbeteren en de 
wijze van werken op elkaar af te stemmen.  
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Er werd zeer regelmatig begeleiding geboden naar en ondersteuning geboden bij gesprekken 
met een ‘eisende’ partij. De in januari 2018 gestarte Postkamer is een goed inlooppunt voor 
ondersteuning gebleken. In ieder dorp worden mensen ondersteund bij hun vraag om hulp 
bij toeslagen, formulieren of andere zaken. Hierin worden hen als het mogelijk is keuzes 
voorgelegd en wordt geholpen bij het uitvoeren van de keus die gemaakt wordt. 

Ouderenadvisering en mantelzorgondersteuning  
In 2018 zijn er weer veel mensen bezocht aan wie bekend is gemaakt dat zij bij vragen op 

gebied van toegang tot zorg en welzijn, op vergoeden van zorg en eigen bijdragen, 
keukentafelgesprekken en bij bezwaarschriften een beroep kunnen doen op de 
ouderenadviseurs of de mantelzorgconsulenten. Ouderenadvies en steunpunt mantelzorg 
hebben samen rond 500 huisbezoeken afgelegd in 2018. Tijdens veel van deze bezoeken is 
samen met de hulpvrager gezocht naar mogelijkheden van ondersteuning en is geholpen bij 
het maken van de juiste keus. 

Voor beide diensten geldt dat zij ook met groepsgerichte activiteiten de aandacht vestigen 
op de onafhankelijke cliëntondersteuning. Ouderenadvies heeft maandelijks een 
ontmoetingsmoment met ouderen in elk dorp van Zuidplas. Mantelzorg heeft voorlichtings- 
en thema-avonden die gemiddeld door 30 mensen per keer bezocht worden.  

De informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuning werd opgenomen in alle pr-
materialen van Welzijn Zuidplas (o.a. brochure, flyer, site) en wordt vanuit de WMO 
meegestuurd naar cliënten die een voorziening hebben aangevraagd. 

2.1.3. Beoogd resultaat  
Vanuit terugkoppeling van hulpvragers is de conclusie te trekken dat zij zich over het 
algemeen gezien en geholpen voelen, met juiste informatie, met goed advies en met goede 
steun. De samenwerkende partijen weten elkaar te vinden en vullen elkaar aan als het gaat 
om de onafhankelijke cliëntondersteuning.  

In 2018 heeft de gemeente Zuidplas extra aandacht en PR gegeven aan de mogelijkheden tot 
onafhankelijke cliëntondersteuning voor hulpvragers. Uit gesprekken blijkt dat inwoners nog 
steeds niet altijd op de hoogte te zijn van deze vorm van ondersteuning. Dit blijkt ook een 
landelijk probleem te zijn. Er is blijvende aandacht nodig. 

2.1.4 Statistieken 2018 
Er zijn geen specifieke statistieken aan te voeren voor onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Voor meer cijfermatige gegevens wordt verwezen naar de alinea’s van de betrokken 
werkvormen: Mantelzorg Steunpunt (pag. 13), Ouderenadvies (pag. 28) en Raad en Daad 
(pag. 34). 
 
2.1.5 Samenwerkingspartners 

• Alle partijen voor cliëntondersteuning in Zuidplas: MEE, Kernkracht en SVO 

• Sociaal Team  

• Gemeente Zuidplas (beleidsmedewerkers; o.a. voor de kaders van onafhankelijke 
cliëntondersteuning)  

• Huisartsen, POH-ers en casemanagers 



 

13 
Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband van Stichting Samen Zuidplas en de NPV Zuidplas. 

• GR IJsselgemeenten 

• Instellingen van zorg en ondersteuning in Zuidplas 

 
2.1.6. Aandachtspunten voor 2019 

• Blijvende aandacht voor vindbaarheid en bekendheid. 

• Het waarborgen van een laagdrempelige toegang op dorpsniveau.  

• Meer informeel en preventief werken door het proactief benaderen van mensen en 
informatie en advies ook ongevraagd dichtbij brengen. 

• Blijvend integraal samenwerken. 

• Helder profileren op welke gebieden er onafhankelijke cliëntondersteuning geboden 
wordt, ook richting samenwerkingspartners.  

 

Storytelling 

Ervaring van een hulpvrager 

 “Mijn partner raakte door een bacterie haar been kwijt. Ik heb een invalidenparkeerkaart 
aangevraagd, maar wat een traject is dat. Ik was het niet eens met de beslissing die de 
gemeente heeft genomen en werd geholpen bij het opstellen van een bezwaarschrift via de 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat hielp mij enorm, want ik was emotioneel veel te 
betrokken bij de zaak. Uiteindelijk is mijn bezwaarschrift afgewezen. Ik kon er, mede door de 
gesprekken met de cliëntondersteuner, toch vrede mee hebben”. 
 
Ervaring van een hulpbieder  
“Mooie momenten, vooral één is me bijgebleven. Dat ik aan mensen die dachten geen kant 
op te kunnen met de zorgen rond hun dochter, mogelijkheden kon voorleggen en kon helpen 
bij het maken van de juiste keuze voor ondersteuning. Ik ben betrokken gebleven tot de 
hulpverlening een ‘gezicht’ kreeg en de eerste kennismaking geweest is. Er was een klik en ik 
kon, nadat we goede afspraken gemaakt hadden voor de toekomst, weer meer naar de 
achtergrond, beschikbaar voor nieuwe vragen in de toekomst”. 

 
 
 
2.2. Mantelzorgondersteuning en waardering  
2.2.1. Toelichting 
Het Mantelzorg steunpunt bestaat sinds 2011. Op vraag van toenmalig wethouder Jan 
Verbeek is de NPV (vrijwilligersorganisatie voor praktische thuishulp) van start gegaan met 
een pilot om mantelzorgers in Zuidplas te ondersteunen. Deze pilot heeft geresulteerd in het 
Steunpunt Mantelzorg. De medewerkers van het mantelzorgsteunpunt zijn geselecteerd uit 
de achterban van de NPV. Sinds 2016 staan de consulenten (1,3 fte) op de loonlijst van 
Stichting Samen Zuidplas en worden zij inhoudelijk aangestuurd door de NPV.  
 

Het doel is dat mantelzorgers worden erkend, ondersteund, ontlast en gewaardeerd.  
Overbelasting en isolement bij de mantelzorgers wordt voorkomen of verminderd. Ook 
wordt erop ingezet dat hulpverleners, organisaties van zorg en werkgevers zich meer bewust 
worden van wat mantelzorg is en wat een mantelzorger nodig heeft. 
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Onder mantelzorgers verstaan we mensen die gedurende minimaal 3 maanden ongeveer 8 
uur per week zorg geven aan iemand. Deze zorg wordt niet gegeven vanuit een vrijwillige 
keuze, maar vloeit voort uit de relatie die er bestaat tussen mantelzorger en hulpvrager. 
 
Voor jonge mantelzorgers (-18) geldt dat er in je gezin iemand is die hulp nodig heeft 
vanwege een lichamelijke of psychische beperking, waardoor je leven anders verloopt dan 
dat van een gemiddelde leeftijdsgenoot.  
Mantelzorgondersteuning kan bestaan uit het bieden van een luisterend oor, het regelen 
van respijtzorg, het helpen vinden van een juiste voorziening, het helpen schrijven van een 
bezwaarschrift, onafhankelijke cliëntondersteuning, het in contact brengen met lotgenoten 
en/of het geven van informatie over die zaken die met mantelzorg te maken hebben. 
 

Het Mantelzorg Steunpunt kent een aantal resultaatgebieden die elk een bijdrage leveren 
aan het doel: 

a) Jaarlijkse Mantelzorgdag en waardering per dorp 
b) Het verzorgen van (vrijwillige) respijtzorg 
c) Voorlichting, individuele begeleiding en lotgenotencontact  
d) Het leveren van beleidsinformatie over mantelzorg aan de gemeente Zuidplas door 

regelmatig overleg 
e) In contact treden met personen en organisaties om het belang van het in beeld 

hebben van de mantelzorgers onder de aandacht te brengen. 
 
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2018 heeft plaatsgevonden, 
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat de 
aandachtspunten zijn om verder op in te zetten.  
 

2.2.2. Belangrijkste gebeurtenissen in 2018 

In 2018 is de toename van geregistreerde mantelzorgers gestaag doorgezet. Na melding is er 
altijd een telefonisch of persoonlijk contact. Soms vloeit hier een serie gesprekken uit voort, 
soms is een enkel bezoek met informatie voldoende. Door dat dit jaar met name de Wmo 
mantelzorgers actief door leidde naar Steunpunt Mantelzorg werd voor het eerst merkbaar 
dat bij aanmelding in een vroeg stadium en met een aantal kortdurende contactmomenten 
voorkomen kon worden dat mantelzorgers overbelast raakten. Hieruit blijkt dat hoe eerder 
mantelzorgers in beeld zijn bij het Mantelzorg steunpunt hoe langer zij het volhouden en er 
voldoening aan kunnen beleven. 
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Er is een grote groei te zien in het aantal jonge mantelzorgers. De 
teller staat eind 2018 rond de 120. Er wordt gezocht naar 
mogelijkheden in contact te komen met kinderen uit de gezinnen 
waarvan een broertje of zusje gebruik maakt van het 
leerlingenvervoer. Vanwege de AVG is dit nog niet zo gemakkelijk. 
Eén van de mantelzorgconsulenten richt zich met name op de jonge 
mantelzorger. Van de geregistreerde jonge mantelzorgers zijn bijna 
altijd ook de ouders in begeleiding. Er is een begin gemaakt met het 
bezoeken van scholen en gesprekken met School Maatschappelijk 
Werk. Tevens is er overleg met JMZ-PRO, landelijke organisatie voor 
jonge mantelzorgers. 

Met ingang van 01-09-2018 werd het team uitgebreid met een 
collega (0,3 fte) die zich met name richt op het aandachtsgebied 
Dementie.  
 

a) Jaarlijkse Mantelzorgdag en waardering per dorp 

• Namens de gemeente Zuidplas werd de waardering voor 
mantelzorg overgebracht tijdens bijeenkomsten in de dorpen. 
Tijdens een lunch bedankten we de mantelzorgers en kregen zij 
tegelijkertijd voorlichting van een fysio- en ergotherapeut die tips 
en trucs gaven over het voorkomen van (lichamelijke) 
overbelasting. De lunch werd bezocht door 25 bezoekers per 
dorp.      

• In april werd er een thema-avond georganiseerd rondom het 
thema ‘Mantelzorg en eenzaamheid’. Met dit thema sloten we aan bij de start van de 
landelijke en plaatselijke aandacht voor eenzaamheid en bij de activiteiten van de 
werkgroep ‘‘Zuidplas Verbindt’’. Deze avond werd bezocht door 30 mantelzorgers.  

       Voorafgaand aan de thema-avond is een nieuwsbrief verschenen met het thema: 
       ‘Mantelzorg en eenzaamheid’. 

• Op zaterdag 10 november vond de jaarlijkse Mantelzorgdag plaats. Dit jaar in 
Dorpshuis Swanla. De mantelzorgers kregen een goed verzorgde lunch, een 
workshop over de molens in Zuidplas of bloemschikken en een uilendemonstratie. 
Voor de jongeren was er in de gymzaal een groot springkussen en de mogelijkheid  
tot voetballen. 

 
 

b) (Vrijwillige) respijtzorg 

• In 2018 is er wederom veel gebruik gemaakt van vrijwilligers vanuit verschillende 
organisaties, al naar gelang de hulpvraag. Er zijn matches gemaakt via de NPV, de 
Zonnebloem, de SAZ en via Inwoners voor Elkaar. Vrijwilligers zijn voor mantelzorgers 
van grote betekenis.  

• Vanuit Steunpunt Mantelzorg werd in 2018 gesignaleerd dat er behoefte bestaat 
rond de opvang en ondersteuning van (ouders van) kinderen met autisme. Er is 
netwerkoverleg tussen organisaties die te maken hebben met deze problematiek en 
we definiëren de grenzen waarbinnen ieder werkt.  

Uitstapje met jonge 
mantelzorgers naar het strand 
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• Begin 2018 werden de eerste stappen gezet voor het uitwerken van een pilot 
‘Regelarme en drempelloze respijtzorg’, een manier van inzetten van begeleiding via 
de organisaties Mantelaar en Vertroetel je Ouders. Deze pilot ging in oktober 2018 
van start onder de naam SaaM (Steun aan Mantelzorgers). Mantelzorgers kunnen 
lichte begeleiding krijgen in de zorg en/of nabijheid van hun naaste voor wie zij 
zorgdragen. Voor deze zorg is geen indicatie nodig. De zorg wordt betaald vanuit 
transformatiegelden. De mantelzorger draagt slechts €5,- p/u bij. Sinds de start van 
de pilot hebben 8 mensen gebruik gemaakt van deze voorziening, waarvan de 
toelating tot en de uitvoering van de voorziening in handen is gelegd bij Steunpunt 
Mantelzorg. In 2019 volgt de evaluatie. 

 
c) Voorlichting, individuele begeleiding en lotgenotencontact 

• Nieuwsbrieven: In 2018 zijn twee nieuwsbrieven verschenen, vol interessante 
artikelen over Mantelzorg, waarin ook de info vanuit de gemeente Zuidplas werd 
gedeeld. Via lokale media heeft Steunpunt Mantelzorg berichten geplaatst waarin 
mantelzorgers werden geattendeerd op kosten die opgevoerd kunnen worden bij de 
belastingaangiften en op voordelen van de verschillende zorgverzekeringen met het 
oog op vergoedingen voor mantelzorg. 

• Thema-avond: In april is een thema-avond gehouden waarop 
mantelzorgers elkaar hebben ontmoet rond het thema: 
‘Mantelzorg en eenzaamheid’.  Vanuit de metafoor van de 
weegschaal is gekeken naar draagkracht: welke wensen liggen er 
voor wat betreft het (onder)houden van betekenisvolle relaties?  
Dit is een terugkerend thema in de persoonlijk begeleiding van mantelzorgers. Op 
deze thema-avonden wordt het belang van lotgenotencontact onderstreept en 
ontstaan mooie ideeën en contacten.       

• Alzheimercafé (speciaal maandelijks café voor mensen die aan Alzheimer lijden en 
voor hun naasten): hier is voorlichting gegeven over diverse onderwerpen, zoals: het 
‘niet-pluis-gevoel’ bij beginnende dementie, de veranderende relatie met de partner 
en kinderen en hoe en wat te doen bij opname. Er zijn 10 bijeenkomsten geweest in 
de verschillende dorpen van Zuidplas. Gemiddeld waren er 10 mensen per avond 
aanwezig. Ook professionals bezoeken deze avonden. Het Alzheimercafé is een 
samenwerkingsproject van Alzheimer Nederland, Parento en Welzijn Zuidplas. In 
2018 is een start gemaakt met het nadenken over het voortbestaan van het 
Alzheimercafé. Een aantal bestuursvacatures bij Alzheimer Nederland blijft 
onvervuld, waardoor continuïteit een aandachtspunt is.  

• Lotgenotengroep: In de zomer is op de Meidoorn een lotgenotengroep gestart voor 
partners van mensen met dementie. Deze groep voorziet in een grote behoefte. Er 
wordt nagedacht over een groep voor kinderen van ouders met dementie. 

• Brussencursus: In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft er 
een brussencursus voor tieners plaats gevonden. Streven is 
om deze cursus jaarlijks tweemaal aan te bieden.  
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• Autisme Belevings Circuit: Eveneens in samenwerking met het CJG en met het VIP 
heeft er een Autisme Belevings Circuit plaatsgevonden in Zuidplas. Een succes en 
hoge opkomst van 75 (!) familieleden en professionals. In 2019 komt een vervolg op 
dit thema. 

• Ontmoeting: Een aantal jonge mantelzorgers (12-16) komt 
eens per 6 weken bij elkaar om elkaar te steunen en leuke 
activiteiten te ondernemen. Voor de allerjongste 
mantelzorgers (t/m 12 jaar) is er een extra uitje geweest 
naar het Verwonderlab in Gouda.  

 
d) Het leveren van beleidsinformatie over mantelzorg aan de 

gemeente Zuidplas door regelmatig overleg met de gemeente 

• Respijtzorg: dit heeft o.a. geleid tot de pilot SaaM: lichte begeleiding voor 
mantelzorgers in het kader van respijtzorg. 

• Onafhankelijke cliëntondersteuning: gesignaleerde knelpunten (zie pag. 11) gedeeld 
tijdens overleg met alle partners (MEE, Kernkracht, SVO, Welzijn Zuidplas en 
gemeente).  

• Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 
 

e) In contact treden met personen en organisaties om het belang van het in beeld 
hebben van de mantelzorger onder de aandacht te brengen 

• Vanuit Steunpunt Mantelzorg is tweewekelijks deelgenomen aan het integraal 
casusoverleg. 

• Consulenten mantelzorg hebben bijscholingscursussen gevolgd gericht op verdieping. 
O.a. om gedegen het gesprek aan te gaan met werkgevers over het thema 
Mantelzorg en Werk. 

• Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende personen die een coachingstraject 
aanbieden, om aandacht te vestigen op het belang van oog voor de mantelzorger. 

• Consulenten mantelzorg zijn herhaaldelijk aangesloten bij 1-gezin-1-plan gesprekken. 
 
2.2.3. Beoogd resultaat 

Het Steunpunt Mantelzorg raakt steeds beter bekend in gemeente Zuidplas. Het was de 

wens om dit jaar vooral in te zetten op een preventieve aanpak, waarbij mantelzorgers al 

bekend raken bij het steunpunt vóór zij overbelast raken. Dankzij de medewerking van 

doorverwijzers is het gelukt om hier in 2018 meer op in te zetten.  

Het aantal mantelzorgers dat om hulp vraagt is licht toegenomen. Het gaat om hulpvragen 
op divers gebied, van vraag om (betaalde) respijtzorg, ondersteuning bij keukentafel-
gesprekken tot hulp bij opstellen van zorgplannen en bezwaarschriften etc. Het aantal jonge 
mantelzorgers dat zich laat registreren is in 2018 flink gestegen, door specifieke personele 
inzet op de jonge mantelzorger. Er was in 2018 een lichte terugloop van deelname 1-gezin-1 
plan in samenwerking met Sociaal Team (ST); van 18 multidisciplinaire overleggen in 2017 
naar 14 in 2018. Mogelijk is dit een effect van het integraal casusoverleg, waar hulpvragen al 
integraal opgepakt worden. Daarnaast is er telefonisch of per mail regelmatig overleg 
geweest op casusniveau met het ST en andere verwijzers. Bij het oproepen van partijen voor 
een dergelijk overleg wordt steeds meer aan de invalshoek vanuit de mantelzorger gedacht. 
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2.2.4. Statistieken 2018  
Het overgrote deel van de contacten verloopt via huisbezoeken bij de mensen thuis. Soms 
komt men naar de locatie aan de Meidoorn. In enkele gevallen is er een telefonisch consult. 

• ruim 350 gesprekken met mantelzorgers, bestaande uit huisbezoeken, op locatie De 
Meidoorn en rond de 30 gesprekken met nieuw geregistreerden per telefoon.  

• Het aantal geregistreerde jonge mantelzorgers gestegen van rond de 60 naar 120. 

• Het Alzheimercafé vond 10 keer plaats, met gemiddeld 10 bezoekers per keer. 

• Het lotgenotencontact ‘partners van mensen met dementie’ ging in juli 2018 van 
start. Sindsdien drie keer bij elkaar geweest, met gemiddeld 6 bezoekers per keer. 

 

Aanmeldingen mantelzorg per dorp 2016 2017 2018 2019 
t/m april 

Nieuwerker aan de IJssel 130 159 212 231 

Moordrecht 40 51 64 66 

Zevenhuizen 27 28 40 75 

Moerkapelle 37 45 64 70 

Overig 12 19 19 34 

Jonge mantelzorgers  11 60 120  

 
2.2.5. Samenwerkingspartners 

• Ook in 2018 is het contact met het Sociaal Team verder toegenomen, o.a. door 
deelname integraal casuïstiek overleg.   

• Er is regelmatig samengewerkt met collegae rond het thema Autisme, zowel naar 
aanleiding van een individuele hulpvraag als rond het opzetten van trainingen of 
thema-avonden. 

• Vanuit Steunpunt Mantelzorg en het VIP is een bijeenkomst geïnitieerd met 
vrijwilligersorganisaties waarin gesproken is over de vrijwillige inzet bij multi problem 
casuïstiek. In 2018 is het overleg hervat, op moment van schrijven is het thema 
echter tijdelijk geparkeerd in afwachting van gemeentelijk beleid. 

• Voor de inzet van (vrijwillige) respijtzorg en pilot SaaM is er veel contact geweest met 
vrijwilligersorganisaties en overkoepelende landelijke organisaties, zoals CAK, CIZ, Per 
Saldo en zorgverzekeringen, Mantelaar en Vertroetel je Ouders. 
 

2.2.6. Aandachtspunten voor 2019 

• Opstarten van een bewustwordingscampagne onder professionals en inwoners.        

• Inzet op preventie: het voorkomen van overbelaste mantelzorgers. O.a. door het 
aanbieden van trainingen. 

• Continuering inzet op doelgroep ‘de jonge mantelzorger’. O.a. doelgroep zoeken en 
vinden door voorlichting te geven op scholen (ontwikkelen lesbrief) en samen te 
werken met organisaties die zorg aan jeugd geven. 

• (Nog) meer aandacht voor bekendheid en lage toegankelijkheid van het Mantelzorg 
Steunpunt. O.a. door middel van contact met huisartsen en POH-ers, vooral rondom 
thema’s ‘Mantelzorg en GGZ’ en ‘Welzijn op Recept voor Mantelzorgers.’ 

• Het bieden van voorlichting rondom het thema  ‘Mantelzorg en Werk’.  

• Voortzetten van ontmoetingsmomenten rond autisme. 

• Monitoren van mantelzorgers met wie al langere tijd geen contact is geweest. 
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• Uitbrengen van nieuwsbrieven en actuele artikelen over mantelzorg. 

• Onderzoeken welke vraag er leeft onder mantelzorgers op het gebied van respijtzorg 
en hoe aan deze vraag tegemoetgekomen kan worden. 

• Het verfijnen en evalueren van de pilot SaaM. 

• Het aantal bezoekers Alzheimercafé loopt af en het bestuur is niet op volle kracht. In 
2019 wordt verder gezocht naar de oorzaak en naar een vorm die beter aansluit bij 
de wensen van de bezoekers. 

• Goede parameters in cliëntregistratiesysteem (SW Office) aanbrengen, zodat er 
specifiekere informatie kan worden opgehaald.  

• Inventariseren welke waardering mantelzorgers willen ontvangen en op welke 
manier wij de mantelzorgwaardering vorm willen geven. 

 

Storytelling 
 
“Omdat het mijn moeder is, is het soms confronterend. Maar ik denk altijd: Ik laat je nooit in 
de steek! Jullie helpen me met het zoeken van mogelijkheden, zodat ik wat aandacht voor 
mezelf en mijn hobby heb”  (Francis, mantelzorger voor haar moeder met dementie) 
 
“Het voelde als een grote stap, maar het heeft me zeker geholpen. Al is het maar om even de 
zorgen van je af te schudden. En het is gewoon leuk om met andere jongeren samen te zijn 
die in dezelfde situatie zitten als ik.” (Anne, 14 jaar)  
 

 

2.3 Vrijwilligersondersteuning en waardering  

2.3.1 Toelichting 

In de gemeente Zuidplas zijn naar schatting tussen de 16.000 en 20.000 vrijwilligers actief. Ze 

zetten zich in bij sportclubs, zorginstellingen, scholen, kerken en evenementen. Het VIP richt 

zich op vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken door middel van informatie, 

advies, trainingen en waarderingsmomenten. Daarnaast doet het VIP ook veel aan promotie 

van vrijwilligerswerk met als doel nóg meer inwoners te motiveren zich als vrijwilliger in te 

zetten.  

 

Bij het VIP werken een coördinator (1fte) en een medewerker (0,5fte). Zij worden 

administratief ondersteund door twee vrijwilligers. De betaalde krachten staan op de 

loonlijst van Stichting Samen Zuidplas. De coördinator wordt inhoudelijk mede aangestuurd 

door de NPV (zie organigram p. 5).  

 

Doel van het VIP is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Zuidplas enthousiast te 
maken én te houden voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligers(organisaties) worden ondersteund 
op gebied van werving, waardering en deskundigheidsbevordering.  
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Het VIP heeft 5 resultaatgebieden, die elke een bijdrage leveren aan het doel: 
a) Advies en informatie 
b)  Matching en bemiddeling 
c) Training en deskundigheidsbevordering 
d) Waardering en promotie 
e) Samenwerken en versterken 

 
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2018 heeft plaatsgevonden, 
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat de 
aandachtspunten zijn om verder op in te zetten.  
 
2.3.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2018  

a) Advies en informatie 

Nieuwsbrief: Elk kwartaal werd er een digitale nieuwsbrief verzonden met daarin informatie 

over trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk, veranderingen in wet- en 

regelgeving en het trainings- en waarderingsaanbod.  

De nieuwsbrieven werden verstuurd aan ca. 600 adressen, bestaande uit contactpersonen 

van organisaties en vrijwilligers die zich persoonlijk voor de nieuwsbrief hadden aangemeld. 

Statistieken laten zien dat de nieuwsbrieven goed gelezen worden. Dit blijkt ook uit de vele 

aanmeldingen voor trainingen en andere activiteiten.   

Lokale media: Informatie over het activiteitenaanbod werd ook verstrekt via de lokale media 

zoals Omroep Zuidplas, Gouwe IJssel Nieuws en Hart van Holland. 

Website: Op www.welzijnzuidplas.nl is een deel van de website ingericht voor organisaties 

die met vrijwilligers werken en voor de vrijwilligers zelf. Hier staat informatie voor zowel 

vrijwilligers als (vrijwilligers)organisaties over bijvoorbeeld Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG), vrijwilligersverzekering, vrijwilligersvergoeding etc. Deze informatie wordt 

voortdurend aangepast aan de veranderende wet- en regelgeving. 

(Telefonische) helpdesk: Telefonisch en via de mail kwamen er 161 vragen binnen. Het 

merendeel hiervan betrof vragen over vrijwillige inzet; zowel van organisaties die op zoek 

waren naar een vrijwilliger als inwoners die graag vrijwilligerswerk wilden gaan doen. 

Daarnaast waren er ook vragen over de vrijwilligersverzekering.  

Inloopspreekuren: In 2018 is een pilot gestart met inloopspreekuren in de dorpen met als 
doel om de zichtbaarheid van het VIP  te vergroten, vrijwilligerswerk te promoten en nieuwe 
vrijwilligers en hulpvragen binnen te halen. Na een periode van 6 maanden zijn de 
spreekuren geëvalueerd en is geconcludeerd dat het gewenste effect is uitgebleven, waarna 
de spreekuren zijn stopgezet. 
Het VIP streeft echter nog steeds naar aanwezigheid in alle dorpskernen. In de huidige 
ontwikkelingen rondom het Sociaal Domein, waarin gestreefd wordt naar een integrale 
toegang en aanwezigheid van maatschappelijke zorg en ondersteuning in de dorpen, hoopt 
het VIP op mogelijkheden om hierbij aan te haken.  
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Informatieavonden: Naar aanleiding van de nieuwe wet op 
de privacy (AVG) organiseerde het VIP in maart een 
informatiebijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties. Deze 
avond werd in samenwerking met de gemeente Zuidplas 
georganiseerd. De avond werd door zo’n 70 vrijwilligers 
(met name bestuursleden) bezocht.  
De informatieavond over de ‘Toekomst van 
Vrijwilligerswerk’ die in november gepland stond, ging niet 
door vanwege te weinig aanmeldingen.  
Voorlichting (vrijwilligers)organisaties: Er hebben ca. 20 gesprekken plaatsgevonden met 
diverse vrijwilligersorganisaties en -initiatieven in Zuidplas. Tijdens deze gesprekken werd 
het activiteiten- en dienstenaanbod van het VIP uitgelegd. Het VIP werd geïnformeerd over 
de activiteiten van betreffende organisaties en er werd gezocht naar mogelijkheden om 
elkaar te versterken. 
 
b) Matching en bemiddeling 
Vrijwilligersvacaturebank: De vacaturebank werd ook in 2018 goed bezocht. Dit heeft 
geresulteerd in 103 ‘matches’, wat betekent dat er via de vacaturebank 103 keer is 
gereageerd op een vrijwilligersvacature.  
Oriëntatiegesprekken: Er hebben 63 oriëntatiegesprekken plaatsgevonden met inwoners die 
op zoek waren naar vrijwilligerswerk. Afhankelijk van hun interesses en mogelijkheden zijn 
zij doorverwezen naar een vrijwilligersorganisatie in de gemeente Zuidplas of is er naar een 
ander passend vervolg gezocht.  
Maatschappelijke stage: Het VIP heeft ook een 
aantal gesprekken gevoerd met jongeren die op zoek 
waren naar een maatschappelijke stage. Dit waren 
met name jongeren die op een school voortgezet 
onderwijs volgen buiten de gemeente Zuidplas. Voor 
hen is gezocht naar een passende oplossing, wat niet 
altijd even makkelijk was omdat er weinig 
organisaties zijn die de mogelijkheid bieden voor een 
maatschappelijke stage.  
 
 

Online platform voor onderlinge hulp: Via www.Inwonersvoorelkaar.nl werden er 78 

individuele hulpvragen geplaatst; ruim een verdubbeling ten opzichte van 2017. In meer dan 

de helft van de gevallen ging het om sociale hulp (een luisterend oor, een wandeling of erop 

uit). Er is hierbij nauw samengewerkt met de Vrijwillige Thuishulp van de NPV Zuidplas. Ook 

zijn er hulpvragen doorverwezen naar de klusservice en vervoersdienst van de SAZ.  

Grotere hulpvragen, waarbij meerdere vrijwilligers nodig zijn, bleken lastig in te vullen. Dit 
betrof met name vragen waarbij inzet werd gevraagd om een (verwaarloosde) tuin op te 
knappen. In december heeft een groep jongeren uit Moerkapelle een hulpvraag opgepakt, 
waarbij ze met elkaar een woning van een alleenstaande moeder hebben gesausd en 
geverfd. Het VIP wil onderzoeken of het mogelijk is om in de toekomst meer met groepen 
vrijwilligers samen te werken als het gaat om grotere hulpvragen. Hierbij zal ook de 
samenwerking met kerken worden gezocht.  

Jongere aan het verven in woning hulpvrager in 
Zevenhuizen. 

Informatieavond AVG-maart 2018 
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Ook het aantal hulpbieders nam toe. Zevenendertig (37) nieuwe hulpbieders hebben zich in 
2018 geregistreerd. Hiermee is het aantal hulpbieders gestegen naar 59.   
 
App Inwoners voor Elkaar: In 2018 werd de hulpbiedersapp van inwonersvoorelkaar.nl 
gelanceerd. Met deze app is het mogelijk om je als hulpbieder in te schrijven en (na 
screening door het VIP) via de app op hulpvragen van inwoners te reageren. Helaas is het 
(nog) niet mogelijk om via deze app op vacatures van organisaties te reageren. De app is 
inmiddels tientallen keren gedownload, maar zal in 2019 meer onder de aandacht worden 
gebracht en worden ingezet om nieuwe, en mogelijk ook jongere, hulpbieders te werven. 
Vrijwilligersmarkt: In 2018 werd er op verzoek van een aantal organisaties een 
vrijwilligersmarkt georganiseerd.  Drieëntwintig (23) organisaties uit Nieuwerkerk aan den 
IJssel namen hieraan deel. Uit de enquête die na afloop werd gehouden, is gebleken dat het 
netwerken met andere organisaties en het zichtbaar maken van de organisatie positief 
werden gewaardeerd. Ook leverde het organisaties nieuwe vrijwilligers op.  Het merendeel 
van de deelnemende organisaties gaven aan dat ze graag jaarlijks een vrijwilligersmarkt 
willen. In de jaarplanning voor 2019 is opnieuw een vrijwilligersmarkt opgenomen, waarbij 
uiteraard ook de verbeterpunten worden meegenomen die uit de enquête naar voren zijn 
gekomen.  
 
c) Training en deskundigheidsbevordering 
De trainingen die vanuit het VIP worden aangeboden, zijn onder te verdelen in drie 
categorieën: 

1. Versterking van vrijwilligersorganisaties, o.a. door toerusting besturen; 

2. Het aanleren/versterken van vaardigheden van vrijwilligers; 

3. Ondersteuning vrijwilligers coördinatoren bij aansturing en begeleiding van 

vrijwilligers.  

Uitgangspunt bij het aanbieden van de trainingen 
is dat deze goed aansluiten op de wensen en 
behoeften vanuit het veld, dat zij de diverse 
doelgroepen in het vrijwilligersveld aanspreken 
en voor een breed publiek toegankelijk zijn. In 
totaal werden er 15 trainingen door het VIP 
georganiseerd. Sommige trainingen bestonden 
uit meerdere modules, zoals de ‘Leergang 
Managen en Besturen’ die uit zeven modules 
bestond. Een aantal trainingen moest worden geannuleerd vanwege onvoldoende 
belangstelling. De reden hiervoor is niet altijd duidelijk, maar deze kunnen uiteenlopen. Het 
kan zijn dat een onderwerp niet/onvoldoende aanspreekt of aansluit óf dat de PR te laat in 
gang is gezet. Ook het vragen van een eigen bijdrage voor een training (zoals bij de BHV-
herhaling) is een drempel gebleken om een training te volgen. In totaal hebben 140 
vrijwilligers een training gevolgd via het VIP. De deelnemende vrijwilligers aan het Autisme 
Beleving Circuit zijn hierin niet meegenomen. Na afloop van elke training kregen vrijwilligers 
een digitaal evaluatieformulier gemaild. Uit reacties hierop bleek dat de trainingen positief 
werden gewaardeerd.  
 
E-learning: Twee organisaties gaven aan belangstelling te hebben voor de training ‘Meer 

Training over autisme in De Batavier 
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vrijwilligers in kortere tijd’. Het VIP heeft deze (in overleg met betrokkenen) middels een e-
learning module aangeboden. Dit heeft als voordeel dat vrijwilligers de training op hun eigen 
tempo kunnen doorlopen, dat ze niet gebonden zijn aan trainingsdata en dat ze deze thuis 
kunnen volgen. Nadeel is dat er minder zicht is of organisaties ook daadwerkelijk met de 
module aan de slag gaan en de mogelijkheid om van elkaar te leren ook beperkt is.  
Op de website van Welzijn Zuidplas staan diverse e-learning modules voor vrijwilligers. Het is 
niet meetbaar of hiervan gebruik wordt gemaakt. Middels een enquête (zie ook par. 3.2.5) 
zal het VIP onderzoeken of hiervan gebruik wordt gemaakt en of het zinvol is het huidige 
aanbod uit te breiden.  
Haalbaarheid en wenselijkheid vrijwilligerscollege: In 2018 is onderzocht of het opzetten 
van een vrijwilligerscollege haalbaar en zinvol is. Naar aanleiding van gesprekken met andere 
vrijwilligerscentrales, is besloten hiervan af te zien en is geconcludeerd dat een 
vrijwilligerscollege in de huidige situatie niet van toegevoegde waarde is. 
 
d) Waardering & promotie 
Vrijwilligerswaardering op dorpsniveau: Het VIP heeft in 2017 een start gemaakt met 
waardering op dorpsniveau. Vanwege de positieve reacties en grote belangstelling is dit in 
2018 voortgezet. In Moordrecht werd er een Tapas Menu aangeboden bij Brasserie Florijn. 
Negenenzestig (69) vrijwilligers meldden zich aan en de reacties 
waren positief.  
In Zevenhuizen werd een theatervoorstelling georganiseerd in 
Theater Swanla. Ook hier waren de vrijwilligers erg positief.  
Hiervoor meldden 45 vrijwilligers zich aan. In 2019 zijn de andere 
dorpen weer aan de beurt én wordt er weer een Zuidplas breed 
evenement aangeboden (om het jaar).   
Vrijwilligerswaardering Zuidplas breed: In 2018 ging de pilot 
‘Kortingsbonnenboekjes voor vrijwilligers’ van start. Zestig lokale 
ondernemers uit de gemeente Zuidplas namen deel aan deze pilot. 
Dit resulteerde in een boekje met 64 kortingsbonnen die bij de lokale 
ondernemers konden worden ingeleverd. De belangstelling voor de 
boekjes was groot. Er werden 4.000 boekjes aangevraagd door ruim 
100 organisaties. In juni 2019 zal de pilot worden geëvalueerd. Aan de hand daarvan zal 
worden bezien of een  (structureel) vervolg wenselijk is.  
 
Promotie vrijwilligerswerk: In het afgelopen jaar is het 
vrijwilligerswerk op diverse manieren onder de aandacht 
gebracht. Zo hebben er twee pr-campagnes plaatsgevonden 
rondom Burendag en de Nationale Vrijwilligersdag. Ook 
heeft het VIP de landelijke actie ‘NL Doet’ gepromoot. 
Overigens hebben ook een aantal beroepskrachten van 
Welzijn Zuidplas zich deze dag vrijwillig ingezet voor een 
goed doel; zwerfvuil ophalen in Zevenhuizen.  
 
Het VIP heeft bij haar pr-activiteiten gebruik gemaakt van 
diverse middelen.  
Lokale media: Er zijn banners geplaatst op de website van Omroep Zuidplas en Gouwe 
IJsselnieuws en advertenties en advertorials in Hart van Holland geplaatst om het 

Zwerfvuil verzamelen voor NL Doet 
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vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen en vrijwilligers te bedanken. Ook werden er 
spandoeken opgehangen in de dorpen. Daarnaast werden er ook regelmatig persberichten 
geplaatst. 
Vacaturerekken: In alle dorpen zijn op strategische plekken (gemeentehuis, bibliotheken en, 
sportcomplexen en dorpshuizen) vacaturerekken geplaatst met daarin vacatures uit de 
betreffende dorpskern. Deze vacatures worden regelmatig ververst. Er is echter weinig 
respons via deze rekken. Het VIP gaat op zoek naar een andere invulling van de rekken. 
Informatiekraam: Het VIP was aanwezig met een kraam tijdens de activiteitenmarkt in 
Swanla, de Vloottocht in Nieuwerkerk aan den IJssel en de kerstmarkt in De Schakel 
(Gemiva) in Moordrecht. Bezoekers werden aangesproken over vrijwilligerswerk en er werd 
pr-materiaal uitgedeeld. In de ‘Week tegen Eenzaamheid’ was het VIP aanwezig in de 
dorpskernen en werden er honderden pakketjes uitgedeeld met informatie over 
inwonersvoorelkaar.nl.  
Pr-campagnes: Er zijn nieuwe folders ontwikkeld met daarin informatie over het 
dienstenaanbod van het VIP en de website inwonersvoorelkaar.nl. Deze zijn verspreid onder 
bezoekers van de informatiekraam en in folderrekken geplaatst op diverse locaties in 
Zuidplas, zoals de locatie van Bibliotheek de Groene Venen. Posters werden opgehangen op 
de plakzuilen binnen de gemeente en bij lokale ondernemers in de dorpen.  
Sociale Media: Het VIP maakte veel gebruik van sociale media, zoals facebook, linked-in en 
twitter. Regelmatig plaatste het VIP ook berichtjes op Facebookgroepen van de dorpen 
Moordrecht, Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel.  
 
e) Samenwerken en versterken 
Overleg: Het VIP heeft tweemaal een overleg georganiseerd met de diverse vrijwilligers-
organisaties in Zuidplas rondom zorg en welzijn. Tijdens deze overlegmomenten werden 
ontwikkelingen in de organisaties gedeeld, werd men bijgepraat over de veranderingen 
binnen de WMO en geïnformeerd over het activiteitenaanbod vanuit het VIP.  
Het VIP nam deel aan het overleg statushouders over de integratie van statushouders in de 
gemeente. Ook was het VIP vertegenwoordigd in de Kerngroep ‘‘Zuidplas Verbindt’’ omdat 
vrijwilligers een belangrijke rol vervullen als het gaat om het signaleren en aanpakken van 
eenzaamheid. 
Netwerkbijeenkomst: Het VIP heeft een netwerkbijeenkomst georganiseerd rondom de 
inzet van maatjes bij cliënten met een psychische- en/of sociale kwetsbaarheid. Diverse 
organisaties, zoals Gemiva, Kernkracht, Kwintes en ASVZ schoven hierbij aan. In 2019 zal 
hierop een vervolg worden aangeboden.  
Themabijeenkomst: In samenwerking met de NPV en 
de PCOB heeft het VIP een themabijeenkomst 
georganiseerd over de rol van de kerken rondom 
‘Eenzaamheid’. Meer dan honderd mensen uit de 
diverse kerken in Zuidplas bezochten deze avond. Eén 
van de kerken heeft naar aanleiding hiervan een 
maatjesproject opgericht voor ouderen in hun 
eigen gemeente. 
Autisme Belevings Circuit (ABC): 
 In samenwerking met CJG en het Steunpunt Mantelzorg organiseerde het VIP een Autisme 
Beleving Circuit. Deze avond was bedoeld voor zowel vrijwilligers, mantelzorgers, 

Drukbezochte themabijeenkomst 

 

 

 


