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professionals als andere belangstellenden. De opkomst was enorm. Er waren 75 deelnemers, 
waaronder ook vrijwilligers. 
Netwerken: Ook regionaal en landelijk werd er genetwerkt. Het VIP bezocht regionale 
overlegmomenten met andere vrijwilligerscentrales en bezocht een aantal bijeenkomsten 
die door de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligers (NOV) werden georganiseerd.  
Daarnaast werkte het VIP ook samen met Vrijwilligerswerk Waddinxveen. Vrijwilligers uit 
deze gemeente namen deel aan een aantal trainingen, tegen kostprijs. Ook werden gratis 
trainingen onder de aandacht gebracht bij deze vrijwilligers, zoals de training ‘AED’ die door 
de gemeente Zuidplas kosteloos werd aangeboden.  
 
2.3.3 Beoogd resultaat 

• Uit reacties van vrijwilligers is gebleken dat ze zich gewaardeerd voelen door de 

waarderingsactiviteiten en trainingen die vanuit het VIP worden aangeboden.  

• Daarnaast blijkt uit het toenemende aantal contactmomenten met de (telefonische) 

helpdesk van het VIP dat organisaties en (aspirant)vrijwilligers het VIP goed weten te 

vinden.  

• Positief is ook dat jongeren het VIP steeds beter weten te vinden. Zij hebben contact 

gezocht met het VIP voor o.a. het doen van maatschappelijke stage en het hulp 

bieden in groepsverband. 

• Door aan te sluiten bij diverse (lokale) netwerkoverleggen, blijft het VIP goed op de 

hoogte van ontwikkelingen op het gebied van vrijwillige inzet. Daarnaast kan het VIP 

kennis delen over het aanbod vanuit de voorliggende voorzieningen en speelt zij een 

rol in het verbinden van diverse organisaties rondom een bepaald thema of 

doelgroep.  

 
2.3.4. Statistieken 2018 

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

• Er kwamen 161 hulp-, advies- en informatievragen binnen bij de VIP helpdesk. 

• Dit resulteerde in 63 oriëntatiegesprekken met aspirant vrijwilligers, 20 

kennismakingsgesprekken met vrijwilligersorganisaties en 78 individuele hulpvragen 

op inwonersvoorelkaar.nl  

• Er werden 39 nieuwe hulpbieders geregistreerd bij inwonersvoorelkaar.nl (totaal 59)  

• Er werd via de vrijwilligersvacaturebank 103 keer gereageerd op een vacature.    

• Er vonden 10 trainingen plaats, waaraan 140 vrijwilligers hebben deelgenomen. 

• Kortingsbonnenboekje groot succes: 60 lokale aanbieders, 64 aanbiedingen, 4.000 

boekjes aangevraagd door ruim 100 organisaties.  

• In totaal schreven 114 vrijwilligers zich in voor waarderingsmomenten in Moordrecht 

en Zevenhuizen.  

 

Training Aantal deelnemers 

Instagram 12 

Persberichten schrijven 8 

Autisme 17 

Sociale hygiëne 27 
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BHV Basistraining 15 

Voorlichtingsavond ‘Bekend maakt bemind’ 17 

Excel 15 

Leergang Managen en besturen 10 

Financieel misbruik bij ouderen herkennen  17 

Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (e-learning) 2 

 
2.3.5 Aandachtspunten 

• Terugdringen bouncepercentage bezoekers website inwonersvoorelkaar.nl: Het 

‘bouncepercentage’ van bezoekers van de website inwonersvoorelkaar.nl is hoog. 

Meer dan 50% van de bezoekers verlaat de website zonder door te klikken. Het VIP 

wil onderzoeken waardoor dit komt en wat kan worden gedaan om dit percentage 

terug te dringen.  

• Enquête over tevredenheid dienstenaanbod VIP: Een aantal trainingen en een 

informatieavond zijn vanwege onvoldoende aanmeldingen niet doorgegaan. Het VIP 

wil door middel van een enquête bij organisaties nagaan hoe tevreden zij zijn over 

het huidige aanbod van trainingen en de andere activiteiten en diensten van het VIP.  

• Reglement trainingen en activiteiten: Het komt voor dat vrijwilligers die zich hebben 

aangemeld voor een training of (waarderings)activiteit niet komen opdagen of zich 

op het laatste moment afmelden. Om dit aantal terug te dringen wil het VIP in 2019 

een reglement opnemen waarmee vrijwilligers akkoord dienen te gaan voordat zij 

zich aanmelden voor een training of activiteit. In dit reglement zal onder andere 

worden opgenomen dat er kosten in rekening worden gebracht als de vrijwilliger zich 

niet of niet tijdig afmeldt. 

• Huisvesting VIP: Het VIP is nog steeds gehuisvest op locatie de Hoed in Nieuwerkerk 

aan den IJssel. Deze situatie is verre van ideaal, omdat de beschikbare ruimte te klein 

is geworden voor de activiteiten van het VIP en de dienst Raad & Daad die van 

dezelfde ruimte gebruik maken. Het vinden van nieuwe huisvesting heeft dan ook 

grote prioriteit.  

• Blijvende aandacht voor pr-activiteiten: Het VIP hecht veel waarde aan 

naamsbekendheid, zodat organisaties, vrijwilligers en aspirant vrijwilligers goed op 

de hoogte zijn van het dienstenaanbod van het VIP. Daarom zal ook in 2019 veel 

aandacht besteed worden aan PR, met daarbij specifieke aandacht voor de website 

inwonersvoorelkaar.nl 

• Inzet jonge vrijwilligers: In 2019 zal specifiek aandacht worden besteed aan jonge 

vrijwilligers met als doel meer jongeren te motiveren voor- en betrekken bij het 

vrijwilligerswerk in de gemeente Zuidplas. Ook zal worden onderzocht op welke 

manier zij ingezet kunnen worden bij hulpvragen van kwetsbare inwoners.  

• Onderzoeken naar maatschappelijke stage: In de gemeente Zuidplas is de 

maatschappelijke stage afgeschaft, nadat deze niet meer verplicht werd gesteld door 

de landelijke overheid. Voor zover bekend, zijn er geen scholen in de gemeente die 

een maatschappelijke stage aanbieden. Uit onderzoek is echter gebleken dat de 

maatschappelijke stage een nuttige bijdrage levert als het gaat om vrijwillige inzet 
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onder jongeren. Het VIP wil daarom met scholen in gesprek en onderzoeken of het 

opnieuw invoeren van een maatschappelijke stage als wenselijk wordt gezien.  

• Maatschappelijke diensttijd: Op diverse plaatsen in Nederland wordt 

geëxperimenteerd met het invulling geven aan de maatschappelijke diensttijd. Het 

VIP volgt de ontwikkelingen hiervan op de voet en zal waar mogelijk gebruik maken 

van de kennis en ervaring die hiermee inmiddels zijn opgedaan.  

• Aandacht voor vrijwilligerswerk in groepsverband: Het VIP wil zoeken naar een 

mogelijkheid om te werken met groepen vrijwilligers bij grote hulpvragen. Hierbij zal 

worden gezocht naar samenwerking met kerken en bedrijven.  

• Meer aandacht voor diversiteit: In samenwerking met andere partijen wil het VIP 

meer aandacht voor diversiteit in vrijwilligerswerk. Het gaat hierbij o.a. om de 

mogelijkheid om vrijwilligers met een taalachterstand of een psychische 

kwetsbaarheid in te zetten als vrijwilliger. In samenwerking met Kernkracht, het 

Taalhuis van Bibliotheek de Groene Venen en Vluchtelingenwerk zal worden gezocht 

naar mogelijkheden om deze doelgroepen meer in te zetten als vrijwilliger.  

• Aandacht voor sociale veiligheid: Het VIP wil de komende jaren meer aandacht 

besteden aan sociale veiligheid bij vrijwilligersorganisaties. Hierbij zal ook 

samenwerking worden gezocht met Sportstichting Zuidplas en het NOV. 

 
Storytelling 

Storytelling 
‘’Hartelijk dank voor jullie inbreng. Door het VIP voelen wij ons gesteund, gehoord en hebben 
we ook nog wat geleerd.’’ 
W. van Logchem – Van Rij 
 
Naar aanleiding van trainingen 
“Ik vond het een eer mee te mogen doen en heb er veel van opgestoken.”  
(Leergang Managen en Besturen) 
“Blij met dit aanbod en de geboden kans om dit te doen. Dank!” (Basistraining BHV) 
“Prima training. Heel praktisch.” (Training Excel) 
 
Reactie hulpvragers Inwonersvoorelkaar.nl 
‘Ik was heel erg blij. Ze zijn net als engelen. Bedankt voor jullie hulp.’ Samra (n.a.v. geboden 
hulp door groep jongeren) 
“Dankzij de bezoekjes van vrijwilligster Ida voel ik me minder eenzaam.” Mevrouw S. Beckers 
 
Reactie op de vrijwilligersvacaturebank 
“De vacature is ingevuld. Werkt toch beter dan ik dacht. Ontzettend bedankt voor je 
bemiddeling.” Bastienne Prins, Moz-Art 
 
Reacties op vrijwilligerswaardering 
Tapasmenu Moordrecht 
“Voor Moordrecht een aanwinst. Je leert op deze manier andere mensen kennen. Het delen 
met anderen blijft bijzonder. Hartelijk dank namens de vrijwilligers van de Zonnebloem 
Moordrecht.” 
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“Wij hebben geweldig genoten en zijn zeer tevreden over dit initiatief van de gemeente 
Zuidplas.” Namens Oranjevereniging HVM en de IJsclub 
 
Voorstelling Fuad Hassen Theater Swanla 
“Het was een hele leuke voorstelling. Bedankt voor de gezellige avond.” Irene van Dijk 
 
Kortingsbonnenboekjes 
“De kortingsbonnenboekjes zijn echt een succes onder onze vrijwilligers!!” 
Mirjam de Haas van het Nationaal Ouderendag Comité Zuidplas 
 
Naar aanleiding van de informatieavond AVG 
“Ik heb met veel plezier de voorlichtingsavond over de AVG bijgewoond. Het was voor mij een 
mooie gelegenheid om deze regelgeving weer op te halen. De problematiek is ingewikkeld 
genoeg en het is nu eenmaal een onvermijdelijke ontwikkeling als er een wettelijke regeling 
in werking treedt of gaat aantreden. Het is een belangrijke en toegevoegde waarde wanneer 
daar ook vanuit de gemeente aandacht aan wordt besteed. Als vrijwilligersorganisaties 
hebben we nu de gelegenheid om alsnog enkele nodige zaken te regelen.”  
Jos van Dijk 

 
 
2.4 Ouderenadvisering 
2.4.1 Toelichting 
Er zijn twee ouderenadviseurs in dienst bij Welzijn Zuidplas (1,11 fte). In 2018 werd het team 
voor een aantal maanden ondersteund door een stagiaire. Ouderenadvisering richt zich op 
inwoners vanaf 55 jaar, met specifieke aandacht voor 75+. 
 

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

 
Ouderenadvisering heeft 6 resultaatgebieden, die elk een bijdrage leveren aan het doel:  

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

ouderenadviseurs. 
c) Werving, ondersteuning en scholing van de vrijwillige ouderenadviseurs. 
d) Ontmoetingsactiviteiten, zoals ‘koffiedrinken’ en de ‘Verhalengroep’. 
e) De ‘Huiskamer’; dagelijkse inloop voor ouderen. 
f) Het leveren van beleidsinformatie over oudere inwoners aan de gemeente Zuidplas 

door regelmatig overleg met de gemeente.   
 

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

 
2.4.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2018 

a) Dienstverlening aan de cliënt; contact met cliënt en hun eventuele mantelzorgers. 
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• Het afgelopen jaar zijn tijdens huisbezoeken veel zorgen geuit over het financiële 
plaatje van een echtpaar of alleenwonende. Het betrof hier met name mensen die 
naast de AOW een goed pensioen hebben maar daardoor geen recht hebben op 
compensatie of tegemoetkomingen. Zij betalen de volle kosten voor zorg, medicatie 
e.d. waardoor er geen geld voor leuke activiteiten overbleef.  

• Deze middengroep zoals hierboven beschreven is ook bezorgd hoe aan passende 
huisvesting te komen als de eigen woning te groot wordt of niet meer passend is. Aan 
de woonduur ligt het niet, maar het inkomen is net te hoog waardoor ze geen 
aanspraak kunnen maken op een sociale woning. In veel gevallen is er net te weinig 
geld om een vrijesectorwoning te accepteren. Een aantal van deze mensen zijn op de 
hoogte gehouden van de lokale Woonvisie die in ontwikkeling was. De woningmarkt 
is een landelijk aandachtspunt.  

• Zorgen om ouderen die op een van de recreatieparken wonen in de Zuidplas nemen 
toe. De afstand tot voorzieningen is ver. Sociale controle verdwijnt meer en meer op 
de parken. Familie woont vaak niet in de buurt of ontbreekt.  

• Het afgelopen jaar hebben de ouderenadviseurs de bijeenkomst bijgewoond van de 
gemeente over ouderenzorg in de toekomst. Kritische noot van de ouderen was dat 
het voor hen vooral om het heden draait en niet over hoe het er over 20 jaar zou 
moeten uitzien.  

 
b) Preventieve, signalerende huisbezoeken door de professionele en/of vrijwillige 

ouderenadviseurs. 

• In 2018 zijn er 125 huisbezoeken aangevraagd voor de vrijwillige ouderenadviseurs. 
Tijdens deze gesprekken wordt aan de hand van een vragenlijst de leefsituatie van de 
oudere in beeld gebracht en hulpvragen besproken. Wanneer hulpvragen wat 
complexer zijn van aard, worden deze doorgezet naar de professionele 
ouderenadviseur. Het merendeel van de bezochte ouderen heeft geen specifieke 
problemen. Er werden diverse onderwerpen besproken die betrekking hadden op het 
ouder worden. Mensen wilden graag weten waar ze terecht kunnen indien er 
problemen op treden. Wat in 2018 ging opvallen was dat ouderen die in eerste 
instantie geen preventief huisbezoek wilden, later in het jaar contact opnamen met 
de professionele ouderenadviseur omdat ze een gesprek wilden. Ze bewaren dus 
vaak wel de brief met contactgegevens voor als het nodig is.  

• In 2018 zijn er 200 huisbezoeken afgelegd door de professionele ouderenadviseurs, 
waarvan 30 preventieve huisbezoeken. In 2018 was er een tekort aan vrijwilligers in 
de dorpen Zevenhuizen/Moerkapelle en Moordrecht. Vandaar dat de 
Ouderenadviseurs een deel van de preventieve huisbezoeken op zich hebben 
genomen.   

 
c) Werving, ondersteuning en waardering van de vrijwillige ouderenadviseurs. 

• Het werk van de Ouderenadviseurs kan gedaan worden dankzij de inzet van 23 
vrijwilligers. In 2018 waren er vrijwilligers actief voor preventieve huisbezoeken (8), 
administratieve ondersteuning (3), inloop de ‘Huiskamer’ (6) en activiteit de 
‘Verhalengroep’ (4). In 2018 zijn er voor de preventieve huisbezoeken 2 vrijwilligers 
bijgekomen waardoor we het jaar met 10 (!) vrijwillige ouderenadviseurs konden 
eindigen. 
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• Op werkvorm niveau: In januari 2018 werden vrijwilligers van het Ouderenadvies als 
vanouds met de traditionele nieuwjaarsontmoetingen voor ouderen in het zonnetje 
gezet door openlijk bedankt te worden met een presentje. In 2018 is besloten om de 
vrijwilligers voortaan op een andere manier te waarderen die meer aansluit bij de 
behoeften. In 2018 zijn de vrijwilligers (van de Verhalengroep, Preventieve 
huisbezoeken en administratie) getrakteerd op een gezellige lunch en zijn de 
vrijwilligers van de Huiskamer uit eten gegaan.  

• Op organisatieniveau: Vanuit Welzijn Zuidplas was er begin oktober een buffet bij 
Leefgoed de Olifant georganiseerd voor alle vrijwilligers. Ook werd er een film 
opgenomen over ‘Vrijwillige inzet’ bij Welzijn Zuidplas.  

• Op lokaal niveau: Vanuit het Vrijwilligers Informatie Punt zijn de vrijwilligers Zuidplas 
breed gewaardeerd met een mooi trainingsaanbod en waarderingsactiviteiten in de 
dorpen.  

 

d) Ontmoetingsactiviteiten, zoals ‘koffiedrinken’ en de ‘Verhalengroep’. 

• Het ‘Koffiedrinken’ kan gezien 

worden als een spreekuur, 

waarbij de ouderenadviseur wat 

vertelt over het beleid rondom 

de ouderenzorg. Er kan navraag 

worden gedaan over regels rondom het aanvragen van Wmo-voorzieningen. In 2018 

vond het Koffiedrinken maandelijks plaats in elk dorp. Het koffiedrinken wordt vooral 

gezien als een gezellig moment om even bij te praten. Er komen relatief weinig 

hulpvragen binnen via deze route.  

• In Moerkapelle werd op verzoek van de ouderen een jaar afsluiting met een uitstapje 

naar Intratuin gedaan.  

• In 2018 is de samenwerking met de Kroon (Gemiva) voortgezet en er zijn een paar 

activiteiten gezamenlijk georganiseerd:  

o Het koffiedrinken met de Ouderenadviseur heeft een paar keer in De Kroon 

plaatsgevonden. Deze locatie blijkt voor een trouwe schare bezoekers toch 

niet ideaal. Ouderen gaven aan dat de afstand te ver was. Ook het lopen over 

de brug is voor een groot aantal fysiek niet haalbaar. 

o In de ‘week tegen eenzaamheid’ werd samen met SCNZ (Sociaal Cultureel 

Netwerk Zuidplas) een gezellige middag georganiseerd met culturele 

activiteiten. Helaas was er weinig animo. Al vonden de aanwezigen het een 

geslaagde middag; is besloten het niet nogmaals op deze wijze te organiseren. 

• De ‘Verhalengroep’ was ook in 2018 actief in Nieuwerkerk aan den IJssel en 

Moordrecht. Door middel van een thema, deelt men een herinnering. De andere 

deelnemers luisteren en er mag per persoon slechts één vraag ter verduidelijking 

worden gesteld. Het doel van het delen van herinneringen is dat eigen herinneringen 

niet verloren gaan. Door het luisteren naar anderen komen er vaak ook weer 

herinneringen naar boven. Iedereen gaat met een blij en goed gevoel de deur uit. In 

2018 kwam de Verhalengroep 20-22 keer per dorp bij elkaar.  
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Op 17 april 2018 vond er een bijzondere activiteit plaats. Ouderenadvies en BRAinS 
organiseerden samen ‘Real life war story’s’.  Vanuit de Verhalengroep waren 3 ouderen 
bereid om hun persoonlijke oorlogsherinneringen als kind, te delen met een groepje 
kinderen uit groep 7/8. Het werd een intensieve middag, waarbij aandachtig werd 
geluisterd. Een dame uit Nieuwerkerk heeft ooit een boekje geschreven over haar 
herinneringen aan de oorlog: ‘Eten vonden wij over de brug’. Dit boekje kregen de jonge 
luisteraars na afloop mee. Daarnaast zijn er ruim 100 exemplaren verdeeld over de 
basisscholen in de Zuidplas. De schrijfster van het boekje is door Welzijn uitgenodigd om 
namens Welzijn Zuidplas de krans te leggen tijdens de 4 mei herdenking in 2018. Ook las 
haar dochter toen een klein stukje voor uit het betreffende boekje.  

 

• De Nieuwjaarsontmoeting 

vond ook in 2018 plaats in de 

verschillende dorpen. De 

bezoekers in Nieuwerkerk 

(60), Zevenhuizen (8), 

Moerkapelle (10) en 

Moordrecht (55) werden 

toegesproken door 

wethouder Daan de Haas en een van de ouderenadviseurs.  

• Dit jaar werd voor de tweede keer vanuit Welzijn Zuidplas het ‘Kerstdiner voor 

ouderen’ georganiseerd, een initiatief van het Ouderenfonds. Voor de werving van 

deelnemers werd samen gewerkt met de Zonnebloem, de ouderenbonden, de 

kerken en de Plusbus. Het diner werd financieel mogelijk gemaakt door het 

Ouderenfonds, van der Valk Nieuwerkerk, serviceclubs de Rotary en de Lions en 

gemeente Zuidplas. Er was veel belangstelling en met 81 ouderen waren alle stoelen 

bezet. Per tafel van 9 ouderen was er één vrijwillige tafeldame. Het programma 

bestond uit een welkomstwoord door wethouder Daan de Haas, muzikale 

intermezzo’s van MOZ-Art en het 

mannenkoor van het Leger des 

Heils ter afsluiting. De ouderen 

werden na afloop weer keurig 

thuisgebracht door vrijwilligers 

van de serviceclubs en de 

Plusbus.  

e) De ‘Huiskamer’; dagelijkse inloop voor ouderen. 

• De ‘Huiskamer’ in Nieuwerkerk aan den IJssel (locatie Meidoorn) was ook in 2018 
geopend van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en werd door 
gemiddeld 10 ouderen per keer bezocht. In 2018 is er meer aandacht gekomen voor 
activiteiten zoals cup cake versieren, bloemschikken en diverse lunches. Ook werd er 
gezamenlijk Sinterklaas gevierd. Eind 2018 is besloten de activiteiten te 
minimaliseren. Organisatie kwam met name op de schouders van de ouderadviseur, 
wat ten koste gaat van andere taken. Daarnaast bleek er weinig tot geen animo te 
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zijn vanuit voor bepaalde activiteiten en wordt er vooral waarde gehecht aan 
samenkomen en bijpraten.  
 

6.  Het leveren van beleidsinformatie over oudere inwoners aan de gemeente Zuidplas 
door regelmatig overleg met de gemeente.  

• In 2017 was het idee geopperd dat er met enige regelmaat een beleidsambtenaar 
zou aansluiten bij het overleg met Ouderenadvies. Dit is niet van de grond gekomen. 

• De Ouderenadviseurs hebben input aangeleverd via een interview met raadsleden 
Het interview was bedoeld om signalen te delen waar ouderen tegenaan lopen. Dit 
i.v.m. een avond die georganiseerd was door de gemeente om over de toekomst van 
de Ouderenzorg te brainstormen. 

• Er is kennis gemaakt met de nieuwe raadsleden (meet & greet in ’t Blok, oktober ’18). 

• Verder is het Ouderenadvies ook aangeschoven bij de presentatie van de te maken 
Woonvisie om zo de signalen van de ouderen mee te laten wegen in besluitvorming. 

• Het Ouderenadvies heeft ook zitting in de Kerngroep ‘‘Zuidplas Verbindt’’. Vanuit die 
setting is er regelmatig contact met de beleidsambtenaar. 

 

2.4.3 Beoogd resultaat 
Uit het hoge aantal aanvragen m.b.t. huisbezoeken en deelnemers aan activiteiten blijkt dat 
ouderen (en hun mantelzorgers) de ouderenadviseurs goed weten te vinden. Er is veelvuldig 
beroep gedaan op de ouderenadviseurs. Er is een deskundige groep vrijwilligers die 
huisbezoeken aflegt. Tijdens hun huisbezoeken vragen de vrijwilligers aan ouderen hoe zij 
het gesprek ervaren hebben. Hierop krijgen zij hoofdzakelijk positieve reacties; prettig en 
informatief. 
 
2.4.4 Statistieken 2018  

• In 2018 zijn er 95 huisbezoeken afgelegd door de vrijwillige ouderenadviseurs en 200 
door de professionele ouderenadviseurs. Het aantal preventieve huisbezoeken is 
hiermee minder als in 2017. Het is ons niet bekend wat de aanleiding is, mogelijk 
vinden ouderen ook de weg naar nieuwe diensten zoals de Postkamer van Raad en 
Daad of maken leden gebruik van diensten ouderenbonden.  

• Doorverwijzing via huisartsen, Sociaal Team, Meldpunt Zorg en Overlast, Gemeente, 
Thuiszorg of anders: ± 20 cliënten. 

•  Koffiedrinken: 
o Moordrecht 10 keer, gemiddeld 11 bezoekers per keer. Waarvan 3 keer i.s.m. 

de Schakel van Gemiva, gemiddeld 5 bezoekers per keer.  
o Moerkapelle 8 keer, i.s.m. het Rode Kruis; gemiddeld 10 bezoekers per keer. 
o Zevenhuizen, 10 keer, i.s.m. Hervormd Centrum Zevenhuizen; gemiddeld 15 

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

In alle koffiegroepen is er natuurlijk verloop. Er zijn mensen overleden of door 
ziekte opgenomen.  

• Verhalengroep:  
o Nieuwerkerk: 10 deelnemers (1 is het afgelopen jaar verhuisd), 2 vrijwilligers; 

2x per maand bijeenkomst.  
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o Moordrecht: 10 deelnemers (waarvan een paar minder vaak kwamen wegens 
ziekte en fysieke beperkingen; begin 2018 drie nieuwe deelnemers gestart), 2 
vrijwilligers; 2x per maand bijeenkomst.  

o Inloop de Huiskamer: elke ma t/m do geopend met gemiddeld 10 bezoekers 
per keer; 11 speciale activiteiten, waaronder cupcakes versieren, 
houtbranden, glas graveren en yoga sessies. 

• Nieuwjaarsontmoeting: Nieuwerkerk 60 bezoekers, Moerkapelle 10, Zevenhuizen 8 
en Moordrecht 55. In Zevenhuizen is het lage aantal te wijten aan de zware storm die 
over het land raasde. Buiten dat zien we dat er in Zevenhuizen en Moerkapelle ook 
de afgelopen jaren minder animo was. Er is besloten om deze dorpen samen te 
voegen vanaf 2019. 

• 23 vrijwilligers (telling december ’18): preventieve huisbezoeken (10), 
administratieve ondersteuning (3), De ‘Huiskamer’ (6) en de ‘Verhalengroep’ (4). 
 

2.4.5 Samenwerkingspartners 

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

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

• Week tegen de eenzaamheid/Week van de ontmoeting: Samen met SCNZ is in de 
Kroon een gezellige middag georganiseerd. 

• Kerngroep ‘‘Zuidplas Verbindt’’: Regelmatig overleg met diverse aangesloten 
partners (zie 2.7, Sociaal makelaar). O.a. gezamenlijk de week van de ontmoeting 
geopend door met een koffiekar rond te trekken in de dorpen met als doel zoveel 
mogelijk mensen te informeren over eenzaamheid.  

 
2.4.6 Aandachtspunten 

• In 2018 is vanuit Ouderenadvies actief deelgenomen aan de kerngroep ‘‘Zuidplas 
Verbindt’’. Aandachtspunt hoe deze inzet te continueren. 

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

• Het bewaken van de grens tussen professionele en vrijwillige inzet. Een blijvend 
aandachtspunt, niet alleen intern maar ook ten opzichte van vrijwilligers vanuit 
andere organisaties. O.a. aandachtspunt registratie van professionals.  

• Waarborgen van een goede toegang op dorpsniveau. O.a. door continueren 
huisbezoeken en koffiedrink momenten.  

• Nieuwe vrijwilligers aantrekken en behouden.  

• De Verhalengroep; mogelijkheid om uit te breiden met extra groepen. 
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Storytelling 
Hieronder staan diverse uitspraken die gedaan zijn tijdens gesprekken op huisbezoek of 
elders. Ook zijn er uitspraken opgenomen uit mailberichten.  
  
"Wat fijn dat jullie er zijn en dat jullie de tijd nemen om naar mij te luisteren." 
 
"De huisarts zegt dat ik met iemand moet gaan praten, maar ik heb jullie al!” 
 
“De meeste mensen wijten alles aan mijn ziekte maar jullie erkennen dat ik ook “gewoon” 
ouder wordt! Ik ben mijn ziekte toch niet." 
 
"Wat heerlijk dat ik tijd krijg om mijn verhaal te doen, dat lucht zo enorm op.” 
 
"Door deel te nemen aan de Verhalengroep, word ik weer gezien en gehoord.” 
 
“Het mag wel eens gezegd worden dat jullie erg belangrijk zijn, zonder jullie zou ik niet weten 
wat ik voor mijn vader kan doen om hem te helpen.” 

 
 
2.5 Raad en Daad  

2.5.1. Toelichting 

De dienst Raad en Daad bestaat uit de sociaal raadsvrouw, budgetmaatjes en vrijwilligers 
van de formulierenbrigade (Postkamer). Gezamenlijk ondersteunen zij inwoners bij hun 
sociaaljuridische, administratieve en financiële vragen en problemen. De dienst Raad en 
Daad is sinds 1 juli 2016 actief. In 2018 is de dienst verder ontwikkeld door het inzetten van 
nieuwe interventies en uitbreiding van vrijwilligers. Er zijn twee coördinatoren en één sociaal 
raadsvrouw in dienst (1 fte). 
 

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

 
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2018 heeft plaatsgevonden, 
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat aandachtspunten 
zijn om verder op in te zetten.  
 
In de BCF-aanvraag is een indeling gemaakt naar de verschillende diensten (Sociaal 
Raadsvrouw, Budgetmaatjes, Formulierenbrigade en coördinatie). Omdat er veel overlap is 
in de diensten is er voor de verslaglegging gekozen voor de volgende indeling, te weten: 

a) Personele inzet en inzet vrijwilligers 
b) Hulpvragen 
c) Training en bijscholing 
d) Netwerk 
e) Nieuwe initiatieven  
f) Middelen 
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2.5.2. Belangrijkste gebeurtenissen in 2018 

a) Personele inzet en inzet vrijwilligers 

• Met ingang van 21-12-2016 is er een sociaal raadsvrouw in dienst bij Welzijn Zuidplas 
(0,33 fte). Zij behandelt vooral vragen op gebied van familierecht, arbeidsrecht, 
belastingen en zij verleent bijstand bij beroep en bezwaar.  

• Bij Raad en Daad zijn 2 coördinatoren in dienst (0,66 fte).  

• In het najaar zijn in overleg met gemeente incidenteel 16 uur per week ingezet om 
extra casuïstiek op te kunnen pakken.  

• Er is 1 training aangeboden in samenwerking met Samen010 wat resulteerde in 9 
nieuwe budgetmaatjes. 

• In 2018 is het aantal vrijwilligers 
gestegen van 30 naar 39. Hiervan 
hebben 36 vrijwilligers de training 
budgetmaatje gevolgd. Van de 39 
vrijwilligers zetten 8 vrijwilligers zich in 
voor de Postkamer, 2 voor de intake van 
hulpvragers, 1 voor het 
belastingspreekuur en 28 als 
Budgetmaatje.  

 
b) Hulpvragen 
In 2018 zijn er ruim 400 hulpvragen binnen gekomen via het telefonisch spreekuur (ma, di en 
do ochtend) en het contactformulier op de site van Welzijn Zuidplas. Daarnaast zijn er 369 
hulpvragen opgepakt in de Postkamer.  
 
Budgetmaatjes 
In 2018 zijn er 32 nieuwe intakes gedaan door een vrijwilliger of coördinator. Gemiddeld 
begeleid een budgetmaatje 1 hulpvrager per jaar. Door een toename van het aantal 
budgetmaatjes in de loop van het jaar is het mogelijk geworden om meer casussen op te 
pakken. In 2018 konden er 25 casussen worden afgesloten, waarvan de helft succesvol. De 
andere 50% is om andere redenen afgesloten, zoals overlijden hulpvrager, geen afspraken 
kunnen maken, weer terugvallen in verslavingen, geen hulp kunnen bieden i.vm. 
complexiteit op andere leefgebieden. In een paar gevallen werd er een overdracht gedaan 
naar het Sociaal Team.  

Na een telefonische intake wordt er een bezoek gebracht aan de hulpvrager. De coördinator 

doet een intake en analyseert wat er op dit moment nodig is. Daarna wordt er een match 

gemaakt met een budgetmaatje (vrijwilliger) die samen met de hulpvrager gaat werken aan 

de gestelde doelen. Een traject kan lopen van 3 maanden tot maximaal een jaar. Tussentijds 

wordt er samen met de hulpvrager en een budgetmaatje geëvalueerd of de doelen 

bijgesteld moeten worden.  

 
  

Nieuwe vrijwilligers volgen de training ‘Budgetmaatje’ 
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De Postkamer  
In januari 2018 is een begin gemaakt met een 
‘preventieve aanpak’ door het opstarten van ‘De 
Postkamer’. Een inloopspreekuur in elk dorp, gerund 
door vrijwilligers van de formulierenbrigade.  
In totaal waren er 8 vrijwilligers actief bij de Postkamer. 
In Nieuwerkerk en Moordrecht werd wekelijks een 
spreekuur gehouden en in Zevenhuizen en Moerkapelle 
om de week. In totaal kwamen er 369 hulpvragen 
binnen.  
 
De bezoekers die komen zijn veelal bijstandsgerechtigden en statushouders. Zij komen 
vooral met vragen rondom financiële afwikkelingen van betalingen, toeslagen 
(terugbetalen), meterstanden doorgeven en woningen zoeken. Vanuit de Bureaudienst en 
ook vanuit Raad en Daad worden mensen doorgestuurd naar De Postkamer met vragen 
rondom bijstandsuitkering aanvragen en kleine schulden. Een belangrijk aandachtspunt is 
dat statushouders vaak niet begrijpen wat ze moeten doen. De taalbarrière is hier debet aan.  
  
In 2018 zijn ook een aantal jongeren geholpen die schulden hebben en nog thuis wonen. Zij 
geven aan dat zij niet geleerd hebben om met geld om te gaan en willen zij op zichzelf gaan 
wonen. Door het maken van een budgetoverzicht en een betalingsoverzicht hebben 
vrijwilligers van de Postkamer de jongeren ondersteund door samen betalingsregelingen te 
regelen voor de schuldeisers, inzage te krijgen in de persoonlijke, financiële situatie en grip 
te krijgen op hun budget. 
 
Sociaal Raadsliedenwerk 
Van de ruim 400 hulpvragen die zijn binnengekomen bij Raad en Daad zijn er 200 opgepakt 
door de Sociaal Raadsvrouw. Opvallend in 2018 was dat de hulpvragen die bij de Sociaal 
Raadsvrouw zijn binnengekomen complexer van aard zijn. Dit komt vooral doordat ‘lichtere’ 
vragen worden opgepakt door de Postkamer. In 2018 was er een toename in hulpvragen 
rondom de IND en DUO. Deze vragen komen vooral van statushouders die nog bezig zijn met 
de inburgering, maar niet meer begeleid worden door Vluchtelingenwerk. De Sociaal 
Raadsvrouw werd ook in 2018 ondersteund door een vrijwillige belastingconsulent. Deze 
vrijwilliger draaide elke dinsdag spreekuur voor vragen rondom de belastingdienst. Te 
denken valt aan terugbetalingen toeslagen, IB-aangiften voor verschillende jaren of het 
checken van toeslagen en teruggaven van heffingskortingen. In 2018 zijn er 55 hulpvragen 
door deze vrijwilliger opgepakt.  
 
C) Trainingen, bijscholing en waardering 

• In 2018 is er een cursus ‘Training Budgetmaatje’ gegeven met als opbrengst 9 nieuwe 
maatjes. 

• In 2018 zijn er drie intervisiebijeenkomsten van twee uur geweest voor alle 
vrijwilligers. Op deze bijeenkomsten worden algemene zaken besproken en wordt er 
ingezet op bespreking van anonieme casussen. Het doel van de intervisie is 
betrokkenheid op elkaar en toerusten van gespreksvaardigheden. Er zijn 4 
intervisiegroepen van maximaal 10 deelnemers. 

Vrijwilliger in gesprek met een hulpvrager 
op de Postkamer 
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• Er is in het voorjaar een bijscholingscursus gegeven ‘Effectief communiceren met 
schuldeisers’ door Alex Wijnhold, trainer schuldhulpverlening, bewind en incasso.  In 
het najaar vond een training plaats over ‘Motiverende gespreksvoering’ door de CHE 
uit Ede. 

• Met een groot aantal vrijwilligers 
werd de Voedselbank in 
Rotterdam bezocht. De dag werd 
gezellig afgesloten met een high 
tea bij Leefgoed De Olifant.  
 

d) Netwerk 

• In 2018 is nauw samengewerkt 
met het Sociaal Team. Er is 
veelvuldig overleg geweest over 
de werkprocessen en hoe meer en 
efficiënter samen te werken. 
Afspraken zijn gemaakt om een 
pilot te starten door samen op 
intake te gaan bij multiproblem 
hulpvragers. Deze pilot is begin 
2019 van start gegaan. Daarnaast 
is er een schema gemaakt waarop 
duidelijk vermeld staat welke 
hulpvragen Raad en Daad kan oppakken. In 2019 zal dit verder vorm worden gegeven 
in een werkproces schema. 

• In 2018 is door één van de coördinatoren deelgenomen aan het overleg ‘Voorkom 
Huisuitzetting’. Hierdoor is er meer afstemming geweest om samen met het Sociaal 
Team casussen op te pakken, waardoor huisuitzetting voorkomen kan worden.  

• Er is deelgenomen aan het twee wekelijks integraal casusoverleg met het Sociaal 
Team, CJG en Welzijn Zuidplas. 

• Er is deelgenomen aan het Platform Statushouders overleg om tot een gezamenlijke 
aanpak te komen voor de statushouders.  

• Er is overleg geweest met GR IJsselgemeenten, Welzijn Capelle en de Krimpenwijzer 
over het aanbieden van preventieve trajecten aan de inwoners. In 2018 is er vooral 
gesproken over de pilot ‘betaling vaste lasten door Sociale Zaken’ en de ‘collectieve 
zorgverzekering’. In 2019 zal het o.a. gaan over het realiseren van een brede 
schuldenaanpak, waar Capelle het voortouw in heeft genomen.  

• Er is contact geweest met de Bibliotheek over hoe mensen die laaggeletterd zijn te 
bereiken. Raad en Daad en de Bibliotheek informeren elkaar over de diensten en 
brengen deze onder de aandacht bij de doelgroep.  

• Nauw contact was er ook in 2018 met het Centrum voor Jeugd en Gezin m.b.t. het 
aanvragen van Sport- en Cultuurfondsen. Op deze manier bouwt het CJG een 
adressenbestand op met mensen rondom de armoedegrens. 

• Vanuit Vluchtelingenwerk wordt er samengewerkt rondom de IND, werktraject-
begeleiding en andere vragen rondom statushouders. Welzijn Zuidplas heeft in 2018 
voorlichting gegeven aan de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk over de 
werkzaamheden van o.a. Raad en Daad.  
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• In 2018 werd er samengewerkt met Stichting Leergeld waarbij de vrijwilligers van De 
Postkamer sub-intermediair zijn bij Stichting Leergeld in Zuidplas. 

• Ook in 2018 werd er samen gewerkt met Senioren Actief Zuidplas voor het invullen 
van de belastingaangiftes. Doelgroep 55+, die geen hulpvrager van Raad en Daad zijn,  
worden doorgestuurd naar het SAZ voor het invullen van hun belastingaangifte.  

 
e) Nieuwe initiatieven 
In 2018 werd bij Raad en Daad gesignaleerd dat de doelgroep die om hulp vraagt vooral 
bijstandsgerechtigden, statushouders en een aantal werkenden (vooral zzp’ers) zijn. 
Landelijk onderzoek wijst uit dat 62% van de werkgevers personeel in dienst heeft die te 
maken hebben met financiële problemen (Nibud, 20171). Om deze groep te kunnen bereiken 
is het goed om online zichtbaar te zijn en door te verwijzen naar Welzijn Zuidplas.   

• Voor 2019 is het streven om de bekendheid en zichtbaarheid van Raad en Daad te 
vergroten, o.a. online met geldplannen van het Nibud. Een andere online tool is 
‘Bereken uw recht’; waar duidelijk wordt waar mensen eventueel recht op hebben en 
waar zij hiervoor terecht kunnen. 

 
Daarnaast werd gesignaleerd dat de hulpvragen die door Raad en Daad worden opgepakt,  
vooral gericht zijn op ‘vroegsignalering’ (hulpvragers hébben al problemen) en nog te weinig 
gericht zijn op preventie (het voorkomen van problemen).  

• Om een preventieve aanpak te realiseren zal er een ‘Preventieplan Geldzaken’ 
worden opgezet met oog voor verschillende doelgroepen en interventies.  

 
Bij de Postkamer heeft Raad en Daad gesignaleerd dat statushouders vaak niet op adequate 
wijze worden geholpen. Zij blijven terugkomen met vergelijkbare vragen en er lijkt geen 
ontwikkeling richting zelfredzaamheid te zijn.  

• In samenwerking met het Platform Vluchtelingenwerk gaat Raad en Daad graag op 
zoek naar de mogelijkheden om deze doelgroep op een adequate wijze te leren met 
hun financiën om te gaan. 

 
Overige nieuwe initiatieven: 

• Om continuïteit van het aantal vrijwilligers te waarborgen zal er in het najaar een 
nieuwe training budgetmaatjes gegeven worden. 

• Streven is om extra in te zetten op kwaliteitsverbetering van de vrijwilligers door 4 
intervisiebijeenkomsten per jaar te organiseren en functioneringsgesprekken te 
houden met de vrijwilligers.  

• Er is ruimte voor hulpvragen bij de Postkamer. In 2019 zal er meer worden ingezet op 
PR, o.a. door het plaatsen van advertenties in Hart van Holland en door het 
ophangen van posters. 

 
f) Middelen 

• In 2018 is het cliëntregistratiesysteem SW-office nog verder verfijnd om goed zicht te 
krijgen hoeveel hulpvragen er binnen komen. 

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

                                                 
1 Nibud, 2017 https://www.nibud.nl/beroepsmatig/personeel-schulden-2017  
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• Er werd materiaal ontworpen om de hulpvragers inzicht te geven in de weg die zij 
kunnen gaan met betrekking tot hun hulpvraag (stroomschema’s). 

• Er werd een protocol opgesteld wat vrijwilligers in De Postkamer wel en niet mogen 
doen (vrijwillige inzet vs professionele inzet). 
 

2.5.3 Beoogd resultaat 
In 2018 is er bewust voor gekozen nog geen extra bekendheid te geven over Raad en Daad 
via de media. Dit omdat met de huidige bezetting het aantal hulpvragen al lastig te 
behappen is. Ondanks deze strategie geniet de dienst al veel (naams)bekendheid, vooral 
door de directe samenwerking met Sociaal Team, GR IJsselgemeenten en Vluchtelingenwerk.  
Er wordt vanuit het Sociaal Team veel verwezen naar en samengewerkt met Raad en Daad.  
 
Dit leidt zeker tot positief resultaat. Raad en Daad kent de verhalen van mensen die door de 
begeleiding van een budgetmaatje weer uitzicht hebben op een toekomst zonder financiële 
zorgen. Anderen zijn blij dat ze vermindering van stress ervaren omdat er een tijdje met hen 
wordt meegelopen en -gekeken. Het mooie van het maatje zijn is dat je niet alleen een stuk 
overzicht creëert, maar ook voor de looptijd van de inzet een gesprekspartner en 
vertrouwenspersoon bent. Vanuit deze positie kan ook weer toegewerkt worden naar 
(meer) zelfredzaamheid. Helaas worden lang niet alle casussen succesvol afgesloten. Toch 
moet opgemerkt worden dat diverse hulpvragers geholpen zijn door de inzet van een 
budgetmaatje en hierdoor duurdere zorg is voorkomen. Ook de hulp bij de Postkamer is een 
verlichting voor andere organisaties en helpt inwoners om problemen en (oplopen van) 
schulden te voorkomen. 
 
De kwaliteit van het werk is in 2018 verbeterd. Er is geen klanttevredenheidsonderzoek 
afgenomen, maar van o.a. schuldhulpverleners van de GR IJsselgemeenten krijgt Raad en 
Daad positieve feedback, dat bijvoorbeeld de toeleiding naar schuldhulpverlening erg is 
verbeterd sinds Raad en Daad hulpvragers hierin ondersteunt.  
 
Op het gebied van preventief werken ligt nog een uitdaging. Het is door de hoeveelheid werk 
die casuïstiek en begeleiding met zich meebrengt in 2018 niet mogelijk gebleken hier stevig 
op in te zetten. Wel is eind 2018 een doelenplan opgesteld, waar de preventieve aanpak een 
belangrijk onderdeel in is.   
 
2.5.4 Statistieken 2018 

• Het aantal vrijwilligers is gegroeid van 30 naar 39 vrijwilligers, elk van hen zet zich 
gemiddeld 2 uur per week in voor de hulpvragen. Dit is goed voor 2 fte (!) 
medewerkers. Het gehele jaar werken van deze vrijwilligers er 8 voor de Postkamer. 

• Telefonisch zijn er ruim 400 hulpvragen binnengekomen. Hiervan zijn 32 intakes 
gedaan voor hulp van een budgetmaatje. Er zijn 200 afspraken gemaakt voor de 
Sociaal Raadsvrouw (gemiddeld 4,4 afspraken per week). Er zijn 55 afspraken 
opgepakt door de vrijwillige belastingconsulent en de overige hulpvragen zijn 
doorverwezen naar de Postkamer, Sociaal Team of beantwoord door de 
coördinatoren. 

• Op 31/12/2018 zijn er 26 lopende, langdurende hulpvragen die worden begeleid 
door 25 budgetmaatjes.  
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• In 2018 zijn er 32 nieuwe hulpvragen gestart en 25 casussen afgesloten. Van de 
afgesloten casussen is de helft succesvol afgesloten. De andere 50% is andere 
redenen afgesloten.  

• Door de coördinatoren zijn naast de intake 20 begeleidende huisbezoeken met 
budgetmaatjes afgelegd. 

• In 2018 zijn er 369 hulpvragen opgepakt door de Postkamer: 
 

Nieuwerkerk 224  

Moordrecht 93  

Moerkapelle  27  

Zevenhuizen  25  

 
2.5.5. Samenwerkingspartners 
Sociaal Team, Stichting Zuidplas Helpt, Voedselbank Rotterdam, Stichting Vluchtelingenwerk, 
GR IJsselgemeenten, Belastingdienst, Juridisch Loket Rotterdam, Bibliotheken, 
Ouderenbonden, St. Leergeld, Centrum voor Jeugd en Gezin en Kerken. 
 
De verwijzers zijn:    

• Sociaal Team gemeente Zuidplas 

• Klantcontactcentrum gemeente Zuidplas 

• GR IJsselgemeenten 

• Stichting Vluchtelingenwerk 

• Praktijkondersteuners van huisartsen 

• ASVZ 

• Welzijn Zuidplas intern (ouderenadvisering, jongerenwerk en 
mantelzorgondersteuning) 

 
2.5.6 Aandachtspunten  
De dienst Raad en Daad bestaat nu 2,5 jaar. Het is een dienst met een geheel eigen 
dynamiek. De problematiek is vaak heftig en vraagt veel van de vrijwilligers, die wel 
toegerust zijn maar geen hulpverleners zijn. Daarom is het belangrijk dat de coördinatoren 
voldoende tijd hebben om de vrijwilligers te ondersteunen. Uitbreiding van vrijwilligers staat 
gelijk aan uitbreiding van coördinatie.  
 
Raad en Daad is gehuisvest op locatie de Hoed in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit betreft een 

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

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

van nieuwe huisvesting heeft dan ook grote prioriteit.  

 

Storytelling 
Uitspraak hulpvrager vanuit De Postkamer: 
“Wat ben ik blij dat jullie er zijn. Er is nu weer rust in mijn hoofd doordat mijn inkomsten op 
orde zijn.”  
 
Uitspraken hulpvrager voor de begeleiding van een budgetmaatje 
“Eindelijk zie ik weer een lichtpuntje voor de toekomst.’’  
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“Als ik geen budgetmaatje had, was het psychisch nog zwaarder en weet ik niet of ik dan nog 
mogelijkheden zag.” 
 
Mailtje van hulpvrager 
“Je stond direct klaar voor mij toe ik voor Raad en Daad bij jou aanklopte. En ik ben dik tevree 
met de raad die het budgetmaatje aan mij voorstelde. Ik weet niet hoe ik jullie moet 
bedanken, als ik drie handen had zou ik jullie hiermee bedanken. Door de hulp is er een grote 
last van mij afgevallen” 
 
Ervaring Sociaal Raadsvrouw 
‘’Wat straalde de man die bij ons binnenkwam. Met behulp van de ondersteuning van de 
Sociaal Raadsvrouw is zijn vrouw overgekomen naar Nederland en heeft zij een 
verblijfsvergunning gekregen.’’ 

 

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

2.6.1 Toelichting  

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

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

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

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

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

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

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

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

school gerelateerd is.   

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

 
Er zijn 3 prestaties/producten, die elke een bijdrage leveren aan het doel: 
1. Huiswerkbegeleiding en examentraining jeugd 
2. Moeder vmbo-T 
3. Deelname activiteiten in de gemeente/regio, zoals avondvierdaagse, jeugdvakantieweek 
etc.   
 
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.  
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2.6.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2018 

Huiswerkbegeleiding en examentraining jeugd 

• Er hebben ± 61 leerlingen meegedaan aan de 

huiswerkbegeleiding, waarvan ± 39 leerlingen 

van het basisonderwijs en ± 22 van het 

voortgezet onderwijs.  

• Er hebben 5 leerlingen meegedaan aan de 

examentraining. Dit heeft er mede toe geleid dat 

er 4 leerlingen een diploma hebben gehaald. Eén 

leerling heeft haar herexamen helaas niet 

gehaald.   

• Leerlingen die deelgenomen hebben aan de 

huiswerkbegeleiding, hebben een ‘schooltas met benodigdheden’ meegekregen als 

ze naar de brugklas gaan.  

• In de zomervakantie kregen alle kinderen van de huiswerkbegeleiding een 

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

• Tijdens de schoolvakanties zijn er voor de 

leerlingen van de huiswerkbegeleiding 

inloopmiddagen in jongerencentrum ’t Blok 

opgestart. Hier draait het niet om huiswerk, 

maar om ontspannende activiteiten waarbij 

tevens aandacht werd besteed aan waarden en 

normen. Deze middagen werden begeleid door de 

tienerwerker.  

• Deelnemers aan huiswerkbegeleiding hebben 

diverse achtergronden, zoals: Somalisch, Syrisch, 

Marokkaans, Birmees en Eritrees.  

• Leerlingen komen terecht bij huiswerkbegeleiding 

via Vluchtelingenwerk, Sociaal Team, Welzijn 

Zuidplas en grotendeels via mond-tot-mond 

reclame.  

Moeder vmbo-T 

• In november 2016 is het Moeder vmbo-T opgestart met 12 deelnemers. Door het 
behalen van dit diploma wordt de kans op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. 
Middels tegemoetkoming DUO-gelden betalen de deelneemsters de studiekosten 
geheel of gedeeltelijk terug.  

• In 2018 hebben 10 deelnemers de lessen gevolgd. Er werd drie keer per week onder 
begeleiding van vrijwilliger Nelleke gestudeerd. Drie van hen zijn in de loop van het 
jaar afgevallen, doordat zij wegens werk en/of gebrek aan oppas niet naar de les 
konden komen. Deze moeders willen graag de draad weer oppakken en er wordt 
gezocht naar een passend moment, waarop zij begeleid kunnen worden. Er zijn twee 
moeders gestopt in 2018, er is echter nog steeds contact en de vrijwilliger zet erop in 
om ook deze dames in ieder geval Nederlands te laten halen.  

Tijdens schoolvakantie chillen in ‘t Blok 



 

43 
Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband van Stichting Samen Zuidplas en de NPV Zuidplas. 

• Van Nederlands en Biologie zijn in 2018 alle lessen gemaakt. Ook op de andere 
vakken zijn al veel vorderingen gemaakt.  

• Opvallend waren de vele persoonlijke tegenslagen in 2018, zoals: ernstige ziekte en 
overlijden van naaste familieleden in Marokko, 2 niet geplande maar uiteindelijk wel 
welkome zwangerschappen en baby's en zovele kleine en grote problemen van jonge 
moeders met een vrij groot gezin. Een mooie bijkomstigheid is dat de moeders hun 
tegenslagen kunnen delen in de groep en dat de saamhorigheid hierdoor verder 
versterkt.   

Deelname activiteiten in de gemeente/regio 

• In 2018 is er deelgenomen aan de volgende 
activiteiten: Avond4daagse, Jeugdvakantieweek, 
uitstapjes naar pretparken en de dierentuin. 
Gemiddeld met zo’n 35 personen per keer. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de R’dam pas. Ook 
bezocht een grote groep het 10-jarig jubileum van 
de speeltuin. De kinderen van de 
huiswerkbegeleiding mochten broertjes en zusjes 
meenemen en kwamen in groten getale opdagen, 
160 (!) in totaal.  

• Ook werden alle kinderen die meedoen aan 
huiswerkbegeleiding met Sinterklaas verrast door 
een bezoek van de Pieten (oudere kinderen). Onder 
begeleiding werden surprises gemaakt voor school. Vanuit Welzijn Zuidplas was er 
een schoolabonnement op de speeltuin, zodat kinderen van de huiswerkbegeleiding 
hier het hele jaar door gebruik van kunnen maken. Ook worden de ouders van de 
kinderen gestimuleerd om kinderen aan te melden voor BRAinS activiteiten.  

2.6.3 Beoogd resultaat 
Gezien het aantal deelnemers weten mensen uit de betreffende doelgroep het aanbod goed 
te vinden. Gezien de reacties van deelnemers en het gegeven dat zij wekelijks terugkomen 
blijken deelnemers tevreden met het aanbod. De activiteiten dragen direct bij aan betere 
schoolprestaties, waarmee de kansen op een betere toekomst worden vergroot.   

2.6.4 Statistieken 2017 

• ± 61 deelnemers huiswerkbegeleiding  

• 5 deelnemers examentraining 

• 10 deelnemers Moeder vmbo-T 

• 8 bezochte activiteiten met gemiddeld 35 deelnemers per keer. 

• Met Sinterklaas werd er aan 32 gezinnen een bezoek gebracht.  
  

Kinderen van de huiswerkbegeleiding lopen 
elk jaar mee met de Avond4daagse 
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Blauw = Moeder vmbo-T 
Groen = Huiswerkbegeleiding leerlingen VO 
 
Zwart = Huiswerkbegeleiding leerlingen basis- en VO  

 
2.6.5 Samenwerkingspartners 
Er wordt vanuit deze werkvorm samengewerkt met Vluchtelingenwerk, CJG, het Sociaal 
Team en het basis- en voortgezet onderwijs.  
 
2.6.6 Aandachtspunten  

• De huiswerkbegeleiding, examentraining én het Moeder vmbo-T vonden plaats op 
locatie De Hoed. Met ingang van 1 juli 2018 is het huurcontract voor deze ruimte 
beëindigd en kon er geen gebruik meer worden gemaakt van deze locatie. Sindsdien 
is deze dienst verspreid over drie locaties (CJG, Meidoorn en spreekkamer de Hoed). 
Dit is geen wenselijke situatie; er wordt met spoed naar een geschikte ruimte 
gezocht.   

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

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

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

• Het valt op dat er vanuit verschillende organisaties voor dezelfde doelgroep 
activiteiten worden georganiseerd waardoor soms overlap ontstaat. Zoals o.a. met 
het Sinterklaasfeest dat zowel vanuit het CJG als de huiswerkbegeleiding werd 
georganiseerd. Doordat de huiswerkbegeleiding nu op het CJG plaats vindt, zijn de 
lijntjes korter wat naar verwachting tot betere afstemming leidt.   

  

Rooster  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend 
 

    09.00-
12.00 
(De Hoed) 

09.00-
12.00 
(Meidoorn) 

Middag 16.00-
18.00 
(Meidoorn) 

  16.00-
18.00 
(Meidoorn) 

  16.00-
18.00 
(Meidoorn) 

Avond 
 

18.00-
22.00 
(CJG) 
 
19.00 – 
20.00 
(Meidoorn) 

 
19.00-
22.00 
(CJG) 
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Storytelling 
Deelnemer moeder VMBO-T 
‘’Deze cursus geeft zoveel meer dan alleen les. De steun en hulp bij kleine dingetjes die we 
van elkaar krijgen. En ook bij ernstige dingen zoals dreigende terminale ziektes van naaste 
familieleden in Marokko. Ook willen we graag een cursus verzorgen bij BRAinS  en hebben we 
geholpen bij het 10- jarig bestaan van de speeltuin.’’ 
 
Deelnemers huiswerkbegeleiding 
Aya: "Het is bij ons erg druk thuis en er is vaak veel familie, ik kan bij de huiswerkbegeleiding 
rustiger werken.’’ 
 
Karam: "Ik vind extra leren heel leuk en ik verzamel highfives van Jay na elke opdracht". 
 
Khalil: "Ik heb heel erg geleerd om rustiger te werken door de huiswerkbegeleiding, nu ben ik 
minder snel afgeleid.’’ 
 
Anoniem: "Ik heb niet zoveel vrienden en daar heb ik het soms best moeilijk mee maar bij 
Nelleke en Jay voel ik me erg thuis en ook minder alleen". 
 
Anoniem: "Ik vind het eigenlijk heel stom dat ik ook zonder huiswerk moet komen maar de 
uitjes vind ik super leuk". 
 

 
 
2.7 Sociaal makelaar 
2.7.1 Toelichting  
Met ingang van 1 juni 2017 maakt de dienst ‘Sociaal makelaar’ onderdeel uit van Welzijn 
Zuidplas. Er wordt invulling gegeven aan deze dienst met 0,33 fte. Daarnaast is er een 
preventief makelaar jeugdbeleid in dienst van de GGD, waar de sociaal makelaar nauw mee 
samenwerkt.   
 
In de huidige maatschappij wordt van inwoners in eerste instantie gevraagd om hun netwerk 
in te schakelen wanneer ondersteuning nodig is en zich daarnaast voor een ander in te 
zetten. Dit vraagt veel van inwoners en ligt niet voor iedereen voor de hand. De sociaal 
makelaar zoekt actief contact met inwoners en organisaties in de wijk die zich willen inzetten 
voor buurtinitiatief. En is hierin de aanjager en verbinder van initiatieven van bewoners en 
organisaties op basis van signalen uit een gebied. De sociaal makelaar richt zich in eerste 
instantie op het versterken van het zelf organiserend vermogen van inwoners. De sociaal 
makelaar werkt laagdrempelig en outreachend aan het stimuleren, activeren, mobiliseren, 
verbinden, ondersteunen en faciliteren van maatschappelijke participatie en versterkt op die 
manier de sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid binnen de gemeente.  
 
De sociaal makelaar is een ambassadeur voor het gekanteld werken. 
Kort samengevat gaat het bij ‘het kantelen’ van dienstverlening om: 

• Inzet van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners én hun omgeving, 
en stimuleren van de zelfredzaamheid; 
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• Stimuleren van het gebruik van algemene voorzieningen als de zelfredzaamheid 
ontoereikend is; 

• Vermindering van het gebruik van (dure) individuele voorzieningen. Individuele 
voorzieningen worden in principe tijdelijk ingezet om de zelfredzaamheid te 
bevorderen.  
(bron: www.kplusv.nl) 
 

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

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

a) Signaleren. De sociaal makelaar signaleert de krachten en behoeftes in de wijk in 
samenwerking met inwoners, het sociaal team, informele en formele organisaties en 
zet indien gewenst in op bestaande en/of nieuwe (buurt)initiatieven om hierin te 
faciliteren. 

b) Verbinden. De sociaal makelaar denkt en werkt creatief mee aan het vormen van 
nieuwe duurzame netwerken om de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk te 
vergroten. 

c) Ontwikkelen. Het aanjagen, ondersteunen en faciliteren van initiatieven om de 
cohesie en de leefbaarheid in de wijk te versterken. 

 
Omdat signaleren, verbinden en ontwikkelen in elkaars verlengde liggen binnen de 
werkzaamheden van de Sociaal makelaar is ervoor gekozen om verslag te doen aan de hand 
van thema’s die dit jaar centraal hebben gestaan. In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven 
wat 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.  
 
2.7.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2018 
Thema ‘eenzaamheid’  
Uit onderzoek (RIVM, GGD en CBS) blijkt dat zo’n 40% van de Nederlanders matig tot sterk 
eenzaam is. De meesten hiervan krijgen hun leven, al dan niet met behulp van de omgeving, 
weer op de rit. Maar een gedeelte is sterk vereenzaamd, wat lichamelijke en psychische 
klachten met zich mee brengt. Eenzaamheid komt zowel bij jongeren als ouderen voor. Uit 
onderzoek blijkt dat ook in Zuidplas het percentage rond 40% ligt. Het thema verdient dan 
ook zeker de aandacht. De Sociaal makelaar heeft dit thema omarmt en heeft hier sinds 
2017 intensief op ingezet.   
 
Eind 2017 organiseerde de Sociaal makelaar een interactieve workshop ‘herkennen en 

signaleren van eenzaamheid’ voor vrijwilligers en uitvoerende beroepskrachten, als een 

eerste verkenning van het thema. Aansluitend heeft de sociaal makelaar een aantal 

meedenksessies georganiseerd, met o.a vertegenwoordigers uit mantelzorg, 

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

werkconferentie ‘Zuidplas Verbindt’, die begin 2018 heeft plaatsgevonden.  
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‘Zuidplas Verbindt’ in vogelvlucht 

‘Zuidplas Verbindt’ gaat de strijd aan tegen eenzaamheid door mensen te verbinden en 

eenzaamheid bespreekbaar te maken en aan te pakken. 

Werkconferentie ‘Zuidplas Verbindt’ (15 maart 2018) 

Hoe kunnen organisaties in de gemeente Zuidplas tot 

een integrale aanpak komen van eenzaamheids-

bestrijding? Deze vraag stond centraal tijdens de 

werkconferentie ‘Zuidplas Verbindt’ in Swanla, 

georganiseerd door gemeente Zuidplas, Coalitie Erbij 

en Welzijn Zuidplas (sociaal makelaar). De opkomst was 

hoog, 29 organisaties waren vertegenwoordigd door 

zo'n 60 aanwezigen. Wethouder Daan de Haas 

verzorgde de opening. Tijdens de conferentie werd in 

subgroepen van gedachten gewisseld over verbeterpunten in de lokale aanpak van 

eenzaamheid. De volgende aandachtspunten werden geïnventariseerd: 

• is er voldoende kennis en deskundigheid in huis om eenzaamheid te signaleren en 

bespreekbaar te maken; 

• Is er voldoende methodiek en/of aanbod om er daadwerkelijk iets aan te kunnen 

doen; 

• zou een meldpunt of coördinator voor eenzaamheid helpend zijn binnen een 

integrale aanpak.  

Daarnaast kwamen onderdelen als taboedoorbreking en een mogelijke preventieve aanpak 
aan bod. Aan het eind van de avond was de conclusie dat ondanks het al bestaande aanbod, 
er grote behoefte is om breder in te zetten op een integrale aanpak rondom eenzaamheid. 
De werkconferentie was een eerste stap naar een vervolg. 
 
Werkgroepen  
Na de conferentie heeft de Sociaal makelaar contact gehouden met de verschillende 
organisaties en hen o.a. gevraagd deel te nemen aan een Kerngroep ‘‘Zuidplas Verbindt’’ 
Hier is goed gehoor aan gegeven. In totaal werden 10 organisaties vertegenwoordigd die 
werden verdeeld in een integrale werkgroep ‘ouderen’, ‘volwassenen’ en ‘jongeren’.  

Elke werkgroep kreeg de opdracht om  aanbevelingen te doen voor een duurzame aanpak 

van eenzaamheid. Bij deze aanpak staat het verbinden van de maatschappelijke organisaties 

in Zuidplas en het verbinden van inwoners centraal. In de rol van kartrekker en aanjager 

onderhield  de Sociaal makelaar intensief contact met de werkgroepen. Door deelnemers te 

stimuleren input te leveren, zelf aan te schuiven tijdens overleg en het ondersteunen van de 

voorzitters van de werkgroepen. Daarnaast is er intensief contact geweest met 

beleidsambtenaar van de gemeente om gezamenlijk het proces te regisseren.  

College programma 2018-2020 (juni 2018) 
In het programma van het nieuwe college werd ‘Zuidplas Verbindt’ opgenomen als prestatie 
(deelthema gezondheid en welzijn): 
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We (college) willen eenzaamheid bestrijden  
We bouwen de coalitie tegen eenzaamheid (‘‘Zuidplas Verbindt’’) verder uit en richten ons 
daarbij op de thema’s preventie, vroeg signalering en tegengaan van eenzaamheid. We 
richten ons in het bijzonder op de doelgroepen: Eenzame ouderen, Personen met ggz-
achtergrond, Jongeren die buiten de groep vallen.   

 
Aansluiten landelijke actieprogramma 
(sept. 2018) 
Zuidplas is als eerste gemeente in 
Nederland aangesloten bij het landelijk 
actieprogramma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’. Reden hiervoor is de 
aandacht die de gemeente Zuidplas tot nu 
toe heeft voor eenzaamheid. Het werd 
opgepikt door de ambassadeur van het 
landelijk Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid, 
Marianne van den Anker. Naar aanleiding hiervan heeft 
de gemeente voor 64 uur een adviseur ter beschikking gekregen die de gemeente 
ondersteunt bij het neerzetten van een goede aanpak. De sociaal makelaar sluit sindsdien 
aan bij elk overleg met de landelijk adviseur. 
 
Kick-off ‘Zuidplas Verbindt’ (september 2018) 
De landelijke Week tegen Eenzaamheid ging dit jaar 
van start op donderdag 27 september. Deze week 
werd aangegrepen als mooi moment voor een Kick-
Off. Tot nog toe waren alleen organisaties en 
belangstellenden betrokken bij ‘Zuidplas Verbindt’. 
Nu werd het bekend gemaakt aan het grote publiek. 
Ter gelegenheid hiervan werd ook een logo vorm 
gegeven. Als kick-off deed een koffietruck de vier 
Zuidplasdorpen aan, om letterlijk de dorpen, organisaties en mensen te verbinden. Deze 
kick-off werd georganiseerd door de sociaal makelaar in nauwe samenwerking met de 
beleidsambtenaar. Leden van de werkgroepen sloten aan. Door koffie en gebak uit te delen 
en in gesprek te gaan met ieder die voorbij kwam.   
 
Plan van aanpak 
Tijdens de werkconferentie zijn de  knel-, en verbeterpunten voor een succesvolle aanpak 
van eenzaamheid in kaart gebracht. Met deze uitkomst zijn de werkgroepen  vervolgens aan 
de slag gegaan om input te leveren voor een duurzaam Plan van Aanpak. Dit is een intensief 
en pittig proces geweest. Om zoveel mensen (en organisaties) enthousiast te maken en te 
houden voor het thema en deze betrokkenheid vervolgens in goede banen te leiden vergt 
veel aandacht en tijd. Begin 2019 is deze input aangeleverd bij de gemeente en heeft de 
beleidsambtenaar in afstemming met de landelijk adviseur en de sociaal makelaar een Plan 
van Aanpak geschreven. Met de uitvoering van het Plan van Aanpak krijgt ‘Zuidplas Verbindt’ 
structureel vorm. In de uitvoering zal de Sociaal makelaar nauw betrokken blijven als 
aanjager en verbinder. Het doel om het thema ‘eenzaamheid’  in Zuidplas op de agenda te 
zetten in 2018 is in ieder geval meer dan geslaagd.  

Wethouder Daan de Haas met ambassadeur 
één tegen eenzaamheid, Marianne van den 
Anker 
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Thema ‘Community Building’ 
Bij het gekanteld werken staat inzet op eigen kracht van inwoner centraal. Maar hoe boor je 
deze kracht aan en tot hoever geef je inwoners verantwoordelijkheid over bijvoorbeeld hun 
eigen leefomgeving? Community Building baseert zich op een onderliggend netwerk van 
verbindingen tussen mensen. Dit netwerk gaat breder dan een individueel netwerk. Het is 
een algemene verbondenheid met de buurt, de verenigingen, de organisaties, de 
samenleving. Community Building gaat over het versterken, stimuleren en aanmoedigen van 
dit fundament van verbindingen. De sociaal makelaar heeft dit thema in 2018 meerdere 
malen aangekaart in overleg met leden van de werkgroepen ‘Zuidplas verbindt’, en 
beleidsambtenaren, met als resultaat dat de ‘community frame’ aanpak  als expliciete pijler 
in het plan van aanpak  is opgenomen.  
 
Er is twee keer intern overleg geweest over ‘Wortels in de wijk’; hoe kan Welzijn Zuidplas 
zich nog sterker inzetten voor sterke, inclusieve sociale wijken? Dit heeft er o.a. toe geleid 
dat Community Building als één van de ambities is opgenomen in de beleidsnotitie van 
Welzijn Zuidplas ‘Samen Sterker’ (maart 2019). Daarnaast heeft de sociaal makelaar een 
start gemaakt in het contact leggen met sleutelfiguren in de wijk. In de rol van community 
builder faciliteert de sociaal makelaar verbindingen tussen mensen.  
 
Community Building draagt eraan bij dat mensen zich verbonden voelen met de omgeving 
waar zij wonen, met de mensen om hen heen. Het helpt gevoelens van eenzaamheid te 
voorkomen en boort energie aan om nieuwe stappen te durven en te kunnen zetten. 
Zuidplas Verbindt en Community Building gaan dan ook hand in hand. Onder de vlag van  
Community Building kan ook breder worden ingezet op bijvoorbeeld integratie, participatie 
en duurzaamheid.  
 
2.7.3 Beoogd resultaat 
Signaleren: De sociaal makelaar heeft veel contact met vrijwilligers, sleutelfiguren, collega’s, 
beleidsmakers en samenwerkingspartners. Door aan te schuiven bij overleg en 
bijeenkomsten en door informeel contact tijdens een ‘bakje koffie’. Hierdoor weet de sociaal 
makelaar goed wat er in de gemeente speelt.  
Verbinden:  Zo heeft de sociaal makelaar vooral stevig ingezet op de vorming van een 
duurzaam netwerk rondom ‘Zuidplas Verbindt’. Daarnaast zijn er in 2018 verschillende 
onderwerpen naar voren gekomen, waar de sociaal makelaar een verbindende rol in kon 
spelen, zoals sporten voor dames, fietsles voor statushouders en het koor ‘zing Nederlands 
met me’. 
Ontwikkelen: Initiatieven in het kader van ‘Zuidplas Verbindt’ (o.a. conferentie, kick-off) zijn 
ondersteund en gefaciliteerd.  
 
2.7.4 Statistieken 2018 

• 29 organisaties vertegenwoordigd tijdens werkconferentie ‘Zuidplas Verbindt’ door  
± 60 aanwezigen. 

• 3 werkgroepen opgestart ‘Zuidplas Verbindt’ met gemiddeld 10 deelnemers per 
werkgroep.  


