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Voorwoord  
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Welzijn Zuidplas, het samenwerkingsverband va 
Stichting Samen Zuidplas en NPV, afdeling Zuidplas.  
 
De wijziging van naam van Stichting Jeugdwerk Zuidplas (SJZ) in Stichting Samen Zuidplas -en 
de bijbehorende statuten- doet reeds vermoeden dat 2016 een scharnierpunt is in de 
geschiedenis van de organisatie van het welzijnswerk in Zuidplas. Van dichtbij beschouwd 
blijkt het nog maar het topje van de ijsberg. Voor bestuur en medewerkers van SJZ was deze 
verandering al langer tevoren gezien. Na het ontstaan van de fusiegemeente in 2010, 
waarop door de stichting was geanticipeerd, kon de stichting ook binnen Zuidplas een 
belangrijke rol blijven spelen in het sociale domein, met als kerntaak ‘jeugd’ in brede zin. 
Door een wijziging van het wettelijke regime, waarbij de gemeente per 2015 een 
belangrijkere (regie)rol kreeg in het sociale domein, op het punt van jeugdhulpverlening, 
WMO en participatiewetgeving, is door de stichting al vanaf 2012 nagedacht over de eigen 
rol daarbinnen en zijn gedachten daarover gewisseld met de gemeente.  
 
In 2014 is de gedachtegang in een stroomversnelling geraakt doordat de gemeente 
nadrukkelijk de lokale Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en de stichting vroeg om 
samen te proberen een centrale faciliterende rol in het sociale domein te ontwikkelen.  
 
De NPV is al 20 jaar met een groot aantal vrijwilligers in meerdere dorpen van Zuidplas actief 
in mantelzorgondersteuning en praktische thuishulp en draagt sinds 2011 
verantwoordelijkheid voor het Mantelzorgsteunpunt (met 2 medewerkers). Daarnaast was 
de NPV al jaren met de gemeente in gesprek over de impact van de veranderende wetgeving 
voor zorg gerelateerd beleid en de participatie van vrijwilligers daarbij.   
 
Medio 2015 werd de samenwerkingsovereenkomst Welzijn Zuidplas ondertekend en per 1 
januari 2016 werd dientengevolge het personeelsbestand van de stichting Jeugdwerk 
Zuidplas van 8 medewerkers uitgebreid met 4 medewerkers die via de gemeente actief 
waren op de terreinen van ouderenadvisering en mantelzorgondersteuning, waarvan 
laatstgenoemde inhoudelijk aangestuurd vanuit de NPV.  
 
Het integreren van twee groepen van medewerkers tot één team vereist reeds het nodige. 
Van belang was (en blijft) immers dat iedereen op het netvlies heeft dat inzet van 
medewerkers en vrijwilligers dient te beantwoorden aan de nieuwe positie. Vervolgens zijn 
er in hetzelfde jaar 2016 in rap tempo nieuwe medewerkers in dienst gekomen voor 
allerhande nieuwe taken die op de organisatie af zijn gekomen. Eind 2016 zijn er 19 
medewerkers in dienst, is er één vacature en lijkt het eind nog niet in zicht. 
 
Aan de gemeente is kenbaar gemaakt dat de organisatie de tijd moet krijgen om te 
consolideren. Verbouwen terwijl de winkel open blijft is best mogelijk, maar het tempo dient 
overzichtelijk te blijven om de lopende taken te kunnen blijven uitvoeren. Nieuwe 
medewerkers en vrijwilligers moeten in voldoende mate in staat zijn om ingewerkt te 
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worden en in te groeien in het bestaande team. Daarnaast zijn er beperkingen aan de 
huisvestingsmogelijkheden van de organisatie.   
Na een turbulent jaar, is de hoop dat in 2017 tot een consolidatie wordt gekomen, waarin 
een solide basis ontstaat op het punt van werkwijzen en contacten onderling en met andere 
partijen. Ongetwijfeld komt er in de toekomst nog meer en mede daarom is de wens de 
basis waarop wordt voortgebouwd sterk te maken en te houden.  
 
Langs deze weg zeer veel dank aan alle medewerkers en vrijwilligers die zich hebben ingezet 
om de organisatie te brengen waar deze nu is. Bij de diverse bijeenkomsten voor 
medewerkers en vrijwilligers is gebleken dat de diversiteit van de organisatie zich vertaalt in 
een evenzo diverse, maar ook dynamische samenstelling van het personeelsbestand en de 
hoeveelheid actieve vrijwilligers. Het bestuur is blij met zo’n mooie groep mensen! 
 
 
Ben de Deugd 
Voorzitter Stichting Samen Zuidplas 
Teun Bogaard 
Voorzitter NPV, afdeling Zuidplas 
 
 

 
 
 

Diverse bestuursleden, stafkrachten en vrijwilligers 
op de vrijwilligersavond, 4 oktober 2016 
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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, afdeling Zuidplas ook eigen activiteiten, 
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 sociale domein. 
 
Het jaar 2016 was een zeer bewogen jaar, volop ontwikkelingen. Het personeelsbestand 
werd uitgebreid en ook het aantal vrijwilligers nam fors toe. Nieuwe diensten werden 
ontwikkeld en activiteiten werden uitgebreid. In dit hoofdstuk wordt kort verslag gedaan van 
alle ontwikkelingen. In de hierop volgende hoofdstukken wordt ingegaan op alle 
werkvormen die vanaf dit jaar onder het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas vallen.  
 
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. 
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1.2 Naam, doelgroep en doelstelling Stichting Jeugdwerk Zuidplas  
De naam Stichting Jeugdwerk Zuidplas was niet meer dekkend gezien de verbreding van de 
doelgroep. Om die reden is ervoor gekozen de naam te veranderen in Stichting Samen 
Zuidplas. De doelgroep veranderde van inwoners tot 27 jaar, naar alle inwoners van 0 tot 
100 jaar. Ook de doelstelling werd statutair aangepast, naar: 
‘’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.’’ 
 
1.3 Visie en missie 
Door het team van het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas werd na meerdere 
brainstormsessies de volgende visie aangedragen: ‘’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.’’ Om dit voor elkaar te krijgen wil het samenwerkingsverband 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 
Met ingang van 1 januari 2016 is het personeelsbestand van Welzijn Zuidplas (op loonlijst 
van Stichting Samen Zuidplas) uitgebreid van 6,9 fte naar 9,2 fte (jeugd- en jongerenwerk, 
ouderenadvisering, steunpunt mantelzorg, administratie). NB: Hierbij heeft de NPV Zuidplas 
de inhoudelijke aansturing behouden op het mantelzorg steunpunt (0,8 fte). In de loop van 
het jaar is het personeelsbestand, als gevolg van de uitbreiding van het activiteiten- en 
dienstenaanbod) verder uitgebreid tot 12,6 fte.  
 
Op 31-12-2016 waren er 19 mensen in dienst van Stichting Samen Zuidplas (12,3 fte) en 
staat er één vacature voor Sociaal Makelaar open (0,3 fte). Naar verwachting wordt deze 
vacature in de 1e helft van 2017 ingevuld.  
 
Naam     Functie 
Allard Lammerts van Bueren  Ambulant jongerenwerk  
Anita Markus    Coördinatie Raad en Daad 
Anton Schrammeijer   Beheer/jongerenwerk 
Azzouz Zaroual   Tienerwerk 
Brian van Aagten   Coördinatie BRAinS + Bedrijvenproeverij 
Cherel Satijn    Ouderenadvies 
Debbie van den Bosch  Sportstimulering + begeleiding Kindergemeenteraad 
Joke Deelen    Mantelzorg ondersteuning + Beleid 
Jolanda van der Maas   Coördinatie Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) 
Kim Terbrack    Jongereninformatie & Communicatie  
Lucie Polman    Administratie + BRAinS 
Luug Smit    Ambulant jongerenwerk 
Marije Dirksen   Management 
Miranda van de Stadt   Sportstimulering + Jeugdvakantieweek 
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Nel Wakker    Mantelzorg ondersteuning 
Romana van Wensveen  Vrijwilligers ondersteuning (VIP) 
Serife Acar    Sociaal Raadsliedenwerk 
Shantie Hannoeman   Ouderenadvies 
Tine Kortekaas   Administratie 
 
In 2016 zijn er wisselingen geweest in het schoonmaakteam van jongerencentrum ’t Blok dat 
nu uit 5 personen bestaat, die met behoud van uitkering werkzaamheden verrichten. Dit 
initiatief sluit goed aan op de participatiewet, waarbij een zogenaamde tegenprestatie 
verwacht wordt van uitkeringsgerechtigden. Voorman van het team is Nico Langbroek, die al 
sinds december 2011 actief is bij ’t Blok.  
 
1.5 Bestuurssamenstelling, vrijwilligers en stagiaires  

Het bestuur van Stichting Samen Zuidplas bestaat uit 5 onbezoldigde leden. Er hebben twee 

wijzigingen plaats gevonden in 2016. Zo nam voorzitter Tina Travlos afscheid en heeft Ben de 

Deugd de hamer overgenomen. Abdessalam El Azzouzi draaide op proef mee en nam de taak 

van secretaris over. In 2017 wordt hij officieel benoemd. Op 31 december 2016 bestond het 

bestuur uit: 

Naam     Functie 
Ben de Deugd    Voorzitter 
Vincent Severins   Penningmeester 
Jan Ambachtsheer   Algemeen lid 
Joke Peelen-van Gelderen  Algemeen lid 
 
Het bestuur van NPV, afdeling Zuidplas bestaat uit: 
Teun Bogaard    Voorzitter 
Ad schouten    Penningmeester 
Wim van Dorp    Contactpersoon Adviesraad en mantelzorgsteunpunt 
Wilma van der Vlegel   Contactpersoon praktische thuishulp 
Huib den Hollander   Notulist 
Ariënne Reijneveld   PR en thema-avonden 
 
Door de uitbreiding van het activiteiten- en dienstenaanbod in 2016 is het 
vrijwilligersbestand uitgebreid van zo’n 50 naar zo’n 100 vrijwilligers, in leeftijd variërend 
van 10 tot 75 jaar. Deze vrijwilligers zijn actief voor de diensten: jeugd- en jongerenwerk (’t 
Blok, buurthuis JWF, sportstimulering), ouderenadvisering (preventieve huisbezoeken, 
Verhalengroep en De Huiskamer), Raad en Daad (formulierenbrigade en budgetmaatjes) en 
ondersteunende diensten zoals fotografie, administratie en financiële controle. In 2016 is er 
extra aandacht geweest voor het intern vrijwilligersbeleid, waarin o.a. afspraken zijn 
vastgelegd wat betreft waardering en onkostenvergoeding. 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 werd gehouden in oktober. 
Deze bijeenkomst stond in het teken van kennismaking, waarbij diverse vrijwilligers plenair 
iets vertelden over hun taken en er een spel werd gespeeld om elkaar beter te leren kennen.  
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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/Calibris als erkend leerbedrijf.  

In 2016 zijn onder leiding van de beroepskrachten 3 stagiaires vanuit hbo en mbo werkzaam 
geweest. Daarnaast voerden twee leerlingen een afstudeeronderzoek uit bij de stichting en 
waren er diverse stagiaires actief in wijkgebouw JWF in de Molukse wijk.  
 
1.6 Uitbreiding dienstenaanbod 
Met de lancering van het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas werden bestaande 
werkvormen samengevoegd: Jeugd- en jongerenwerk, Steunpunt Mantelzorg en 
Ouderenadvisering. In 2016 werden er twee nieuwe diensten ontwikkeld, het Vrijwilligers 
Informatie Punt en Raad en Daad. Ook werd Stichting Welzijn Buitenlanders met ingang van 
1 januari 2016 samengevoegd met Stichting Samen Zuidplas, waardoor de werkzaamheden 
van de zeer actieve vrijwilliger Nelleke van der Kraats, nu ook deel uitmaken van het aanbod 
van het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas. Het Moluks Ouderenhuis is per 1 januari 
2017 aangesloten, waar in 2016 de voorbereidingen voor werden getroffen. In de komende 
hoofdstukken wordt verder ingegaan op al deze diensten en bijbehorende activiteiten.  

1.7 Financiën  
Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 41.323. 
De gemeentesubsidie valt ca € 78.000 lager uit dan begroot. Voor 2016 zijn voor het hele 
jaar formatieplaatsen begroot, die niet of gedeeltelijk zijn ingevuld. Dit betreft de diensten 
Sociaal Makelaar, Ouderenadvies en Vrijwilligers Informatie Punt. De hiermee gemoeide 
kosten worden terugbetaald aan de gemeente.  
Er waren een aantal kosten begroot, waarvan de uitgaven nog niet hebben plaatsgevonden. 
Dit geldt o.a. voor pr-kosten ten behoeve van het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas. 
Deze kosten worden in 2017 alsnog gemaakt en zijn derhalve opgenomen alsnog te 
besteden. Dit geldt ook voor het restant budget van het Mantelzorgsteunpunt, wat is 
geoormerkt als NPV-budget en in 2017 alsnog zal worden uitgegeven.  

Veel interactie op de vrijwilligersavond  
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Het resterende bedrag betreft het uiteindelijke positief resultaat, wat doorvloeit naar het 
Eigen Vermogen wat daardoor is gestegen van € 9.661 naar € 50.984. 
 

1.8 Tot slot 
De besturen van het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas kijken zeer tevreden terug op 
een bewogen jaar. Er is in dit eerste jaar een goede samenwerking tussen Stichting Samen 
Zuidplas en de NPV Zuidplas ontstaan, waarmee een sterke basis is gelegd voor het 
welzijnswerk in de gemeente Zuidplas.  

In 2016 is vooral aandacht besteed aan het invulling geven aan de diverse vacatures 
behorende bij de uitbreiding van diensten en de hiermee gepaard gaande organisatorische 
veranderingen (zoals uitbreiding personeels- en financiële administratie, inrichting interne 
overlegstructuur en teambuilding). Het personeels- en vrijwilligersbestand is in 1 jaar tijd zo 
goed als verdubbeld. Het aanbod is uitgebreid met maar liefst drie nieuwe diensten: het VIP 
(Vrijwilligers Informatie Punt), Raad en Daad en Integratie bevorderende activiteiten voor 
mensen met een achterstand (voorheen Stichting Welzijn Buitenlanders).  

Vanuit het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas wordt er intensief samengewerkt met 
het Sociaal Team, het CJG en alle (vrijwilliger)organisaties in het sociale domein. In 2017 zal 
deze samenwerking verder geïntensiveerd worden, met als doel alle vragen op gebied van 
zorg en welzijn zo goed en snel mogelijk op de juiste plaats te kunnen oppakken.   

 

NB: Dit jaarverslag is een inhoudelijk verslag van alle activiteiten en diensten die zijn 
uitgevoerd in 2016 vanuit het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas. Waar in dit 
jaarverslag Welzijn Zuidplas staat benoemd, wordt altijd gerefereerd aan het 
samenwerkingsverband tussen Stichting Samen Zuidplas en NPV Zuidplas. Het financieel 
verslag 2016 is een apart document, wat is gecontroleerd en akkoord bevonden door de 
accountant.  Aangezien in de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat alle financiën 
voor het samenwerkingsverband via Stichting Samen Zuidplas lopen, is deze financiële 
verantwoording afgelegd door Stichting Samen Zuidplas.  
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2. Zorg, ondersteuning en participatie 
 

2.1 Onafhankelijke cliëntondersteuning 

2.1.1 Toelichting 
Als mensen 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 zijn 
aangewezen om deze vorm van ondersteuning te geven. Andere partijen zijn MEE, ZOG MH 
en de SAZ.  
 

De ondersteuning heeft als doel om de zelfredzaamheid van inwoners te versterken, omdat 
zij ondersteuning kunnen krijgen bij hulpvragen die kosteloos en onafhankelijk is.  

 
Binnen Welzijn Zuidplas wordt onafhankelijke cliëntondersteuning gegeven door de 
ouderenadviseurs, de mantelzorgconsulenten en door de sociaal raadsvrouw en 
budgetmaatjes. De ondersteuning is kosteloos.  
 
2.1.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2016  

• Er is in 2016 onderlinge afstemming geweest tussen de verschillende diensten van 
Welzijn Zuidplas. In het werkoverleg is een begin gemaakt met casuïstiek bespreking. 
Dit met het oog op overlap in werkgebieden, juist daar 
waar het gaat om het geven van informatie en advies. 

• Er is samen met de gemeente Zuidplas, Mee, SAZ en 
het ZOG MH gewerkt aan het tot stand komen van een 
folder van onafhankelijke cliëntondersteuning voor de 
inwoners van Zuidplas. Het ontwikkelen van deze 
folder is eind 2016 nog niet afgerond. De folder gaat er 
wel in voorzien dat inwoners beter op de hoogte raken van de voorzieningen die er 
zijn voor onafhankelijke cliëntondersteuning. 

• SAZ is één van de partijen die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. Zij houden 
aparte spreekuren in de dorpen. Er is een begin gemaakt met gesprekken met het 
SAZ om deze spreekuren gezamenlijk te houden. Deze gesprekken lopen door in 
2017. 

 
Hieronder wordt per dienst ingegaan op de belangrijkste gebeurtenissen in 2016. 
 
Sociaal Raadsliedenwerk en budgetmaatjes 
Zowel het werk van de Sociaal raadsvrouw als de budgetmaatjes is ondergebracht bij de 
dienst Raad en Daad (zie 4.2). De sociaal raadsvrouw heeft zich ingezet voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning door middel van het ondersteunen bij aanvragen voor kwijtscheldingen 
van belastingen, door het helpen formuleren van bezwaarschriften, door te bemiddelen met 
belastingdienst en schuldeisers en door samen te werken met advocaten en sociaaljuridisch 
loket inzake vreemdelingenrecht en familiezaken. Geheimhouding was gewaarborgd. 
 
Ook de budgetmaatjes hebben herhaaldelijk ondersteuning gegeven aan mensen met 
hulpvragen op administratief of financieel gebied. Zij doen dit vooral door tijdelijk op te 



11 
Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband van Stichting Samen Zuidplas en de NPV, afdeling Zuidplas. 

trekken met de hulpvrager en vragen die ze tegenkomen samen op te pakken. Het doel is 
hierbij altijd mensen zo te ondersteunen dat ze, op een later tijdstip, weer in zo’n positie zijn 
dat ze zelf de regie op administratie, financiën en alles wat daarbij komt kijken weer aan 
kunnen.  
 
Mantelzorgondersteuning 
Mantelzorgondersteuning (zie 2.2) valt vaak samen met onafhankelijke cliëntondersteuning.  
Bijna iedere vraag die binnenkomt bij Steunpunt Mantelzorg begint met een vraag om 
informatie en advies, o.a. over respijtzorg, PGB, de hoogte van de eigen bijdrage etc. In de 
meeste gevallen vloeit hier ook een traject van persoonlijke begeleiding en steun uit voort. 
In 2016 zijn de mantelzorgconsulenten 10 x aanwezig geweest bij keukentafelgesprekken en 
3x bij een hoorzitting. Regelmatig is er overleg met instanties voor wonen en zorg. Ook voor 
respijtzorg zijn contacten geweest met de gemeente en andere (vrijwilligers-)organisaties.  
Er is geadverteerd in Hart van Holland. 
 
Ouderenadvies 
Net als bij mantelzorgondersteuning zijn bij ouderenadvisering (zie 2.5) vragen om 
informatie en advies dagelijkse kost, o.a. over wonen, zorg en welzijn. In tegenstelling tot 
andere diensten van Welzijn Zuidplas gaan de vrijwilligers ouderenadviseurs er proactief op 
uit om te onderzoeken of er vragen om onafhankelijke ondersteuning bestaan bij de 
ouderen. Hierdoor kunnen mensen vroegtijdig worden doorverwezen naar voorzieningen of 
activiteiten. 
 
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. Er is in 2016 samengewerkt met de andere partijen voor cliëntondersteuning, met 
name wat betreft het voorbereiden van een gezamenlijke folder. Ook is er in een aantal 
gevallen doorverwezen vanwege hun expertise van de doelgroep van waaruit de hulpvraag 
kwam. Ook is er in 2016 meer integraal samengewerkt, zowel binnen Welzijn Zuidplas als 
met partners buiten de organisatie. 
 
2.1.4 Statistieken 2016  
Er zijn geen specifieke statistieken aan te voeren voor onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Voor meer cijfermatige gegevens wordt verwezen naar 2.2, 2.5 en 4.2 
 
2.1.5 Samenwerkingspartners 

• Alle partijen voor cliëntondersteuning in Zuidplas: MEE MH, ZOG MH en 
Vrijwilligersorganisaties, o.a. SAZ (Senioren Actief Zuidplas)  

• Sociaal Team en Sociaal Makelaar 

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

• Huisartsen, POH-ers en casemanagers 
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2.1.6 Aandachtspunten voor 2017 

• In overleg met samenwerkingspartners meer bekendheid creëren over de 
mogelijkheid van gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning; waarvoor die 
gevraagd kan worden en waar die te vinden is. 

• Mogelijkheid onderzoeken om meer preventief te werken, zoals het proactief 
benaderen van mensen en zo informatie en advies ongevraagd dichtbij te brengen. 

• De samenwerking met partners in het sociaal domein, inclusief de gemeente 
Zuidplas, zal verder uitgebouwd worden, om zo gebruik te maken van elkaars kennis 
en kwaliteiten ten gunste van de hulpvrager. 

• In het komende jaar zal er aandacht gegeven worden aan het ontwikkelen van een 
beroepsprofiel van Welzijn Zuidplas als aanbieder van onafhankelijke 
cliëntondersteuning. 
 

Ervaring collega 
“Door zo goed samen te werken blijf ik beter bij m’n leest. Ik houd wel graag contact over 
m’n cliënt”. 
 
Ervaring hulpvrager 
 “Ik wist niet waar ik geweest zou zijn zonder mijn hulpverlener van mantelzorg. Alleen het 
feit dat ze er was voor mij maakte me veel rustiger. Én we zijn na de hoorzitting in het gelijk 
gesteld!” 
 

 
 

2.2 Mantelzorg Steunpunt 
2.2.1 Toelichting  
Het mantelzorg Steunpunt bestaat sinds 2011. Op vraag van toenmalig wethouder Dhr. J. 
Verbeek is de NPV (vrijwilligersorganisatie voor Praktische thuishulp) een pilot gestart om 
mantelzorgers in Zuidplas te gaan ondersteunen. Deze dienst bestond tot dan toe nog niet.  
De pilot heeft geresulteerd in het Steunpunt Mantelzorg. Vanaf het moment van start tot nu 
toe zijn de medewerkers van het mantelzorgsteunpunt geselecteerd uit de achterban van de 
NPV. Sinds 2016 staan de consulenten op de loonlijst van Stichting Samen Zuidplas en 
worden inhoudelijk aangestuurd door de NPV (zie organigram pag. 5) 
 

Het doel is dat mantelzorgers worden erkend, ondersteund, ontlast en gewaardeerd.  
Overbelasting en isolement bij de mantelzorgers wordt voorkomen of verminderd. 

 
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 (-24) 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.  
 
Het Mantelzorg Steunpunt kent een aantal resultaatgebieden die elk een bijdrage leveren 
aan het doel: 
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• Exploitatie van het steunpunt Mantelzorg 

• Het organiseren van de jaarlijkse Mantelzorg dag waarbij aandacht is voor jong en 
oud 

• Het verzorgen van vrijwillige respijtzorg 

• Het organiseren van voorlichting en lotgenotencontact voor (specifieke groepen) 
mantelzorgers 

• Het leveren van beleidsinformatie over mantelzorg aan de gemeente Zuidplas door 
regelmatig overleg 
 

In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2016 heeft plaatsgevonden, 
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat aandachtspunten 
zijn om verder op in te zetten.  
 
2.2.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2016 
Exploitatie steunpunt Mantelzorg 

• Het beleid is verder uitgewerkt en bijzondere speerpunten als (vrijwillige) respijtzorg 
en aandacht voor preventie en de jonge mantelzorger zijn geformuleerd. 

• Het aantal geregistreerde mantelzorgers is explosief gegroeid door de jaren heen (zie 
grafiek bij 2.3). Uit ongeveer 90% van de registraties volgt een contact vanwege een 
hulpvraag. Mantelzorgondersteuning kan bestaan uit het bieden van een luisterend 
oor, het regelen van respijtzorg, het helpen met het 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 zaken die met mantelzorg te maken hebben. 
 

Jaarlijkse Mantelzorgdag en waardering per dorp 

• In november vond de landelijke Mantelzorgdag plaats. Er is voor gekozen om het 
thema van Mezzo (landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste) te 
volgen. Voor de volwassen mantelzorgers stond er een theatervoorstelling op het 
programma, die het thema van steeds zwaarder wordende mantelzorg onder de 
aandacht heeft gebracht. Wethouder Vroegop sprak een woord van waardering en 
de mantelzorgers werd een heerlijke broodmaaltijd aangeboden. Voor de jongeren 
was er een parallelprogramma. Zij werden uitgedaagd om zichzelf te laten zien als 
jonge mantelzorgers door middel van sport en spel met aansluitend een barbecue.  

• In het voorjaar is in elk dorp de workshop “Groene vingers’ aangeboden waar veel 
animo voor was.  

• Voor de jonge mantelzorgers is er een middag in het Bowlingcentrum georganiseerd. 
Ondanks dat er nog niet actief is ingezet op het werven van jonge mantelzorgers, 
hebben er 25 jongeren meegedaan. Zij hebben 2 uur gebowld en ondertussen 
ontdekt dat zij niet de enige zijn bij wie er thuis ‘problemen’ zijn. 

NB Naast ontspanning, bieden deze activiteiten ook lotgenotencontact. 
 
(Vrijwillige) respijtzorg 

• Bij het mantelzorgsteunpunt komen veel vragen binnen van mantelzorgers die 
overbelast zijn. Samen wordt er gekeken waar behoefte aan ondersteuning ligt en 
door wie deze kan worden gegeven. Soms gaat het om een vraag om professionele 
ondersteuning en wordt er doorverwezen. Soms gaat het om een vraag die ook door 
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een vrijwilliger kan worden gegeven. Dan onderzoekt de mantelzorgconsulent of er in 
het netwerk ondersteuning is. Zo niet, dan wordt er een beroep gedaan op de 
vrijwilligersorganisaties. Vanouds ligt er een nauw contact met de NPV-praktische 
thuishulp. Hier worden vragen voor aanvullende vrijwillige hulp ingezet, tenzij de 
vraag beter bij een andere organisatie past. 

• Verschillende keren heeft het Mantelzorg Steunpunt bemiddeld bij het zoeken en 
aanvragen van betaalde respijtzorg. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet als er 
vervangende zorg moet worden geregeld voor een ziek geworden mantelzorger. 
Hierover is contact geweest met de Wmo van de gemeente of met de 
zorgverzekeraar. 

 
Voorlichting en lotgenotencontact 

• Er zijn in het afgelopen jaar veel persoonlijke contacten geweest met mantelzorgers 
die behoefte hadden aan een luisterend oor. Deze gesprekken zijn coachend en 
ondersteunend op psychosociaal gebied. 

• Er is in 2016 twee keer een nieuwsbrief uitgegeven met als titel: De Vitale 
mantelzorger; Mantelzorg, hoe houd ik het vol? In beide brieven is ingegaan op de 
verhouding tussen draagkracht en draaglast van de mantelzorger. Hoe krijg je hier 
zicht op en hoe zorg je voor balans tussen beiden? Deze nieuwsbrieven worden 
breed verspreid. 

• Rond hetzelfde thema is een avond gehouden waarop het onderwerp verder is 
uitgewerkt. De focus lag op de vraag hoe de mantelzorger zicht en grip houdt op zijn 
eigen energieniveau. 

• Op het Alzheimercafé (speciaal maandelijks café voor mensen die aan Alzheimer 
leiden en voor hun naasten) is iedere bijeenkomst voorlichting gegeven over een 
onderwerp waarmee mensen met Alzheimer en degenen die om hen heen staan te 
maken krijgen. Er zijn 10 bijeenkomsten geweest in de verschillende dorpen van 
Zuidplas. Gemiddeld waren er 15 mensen per avond aanwezig. 

• Verder is er bij verschillende gelegenheden voorlichting gegeven over wat 
mantelzorg is en hoe er ondersteuning kan worden geboden vanuit het Steunpunt 
Mantelzorg. Zoals bij Vivere (in het kader van de week tegen de Eenzaamheid) en bij 
Stichting Cedrah (t.b.v. aandacht hebben voor mantelzorgers door werkers in de 
intramurale zorg en het vergroten van inzet bij activiteiten van deze mantelzorgers in 
de zorg). 

 
Het leveren van beleidsinformatie over mantelzorg aan de gemeente Zuidplas door 
regelmatig overleg met de gemeente 

• Er is op verschillende terreinen meegedacht op onderwerpen die de gemeente 
aanbracht in het kader van de Regionale transformatie agenda. Dat geldt voor het 
onderwerp Respijtzorg (deelname aan de werkgroep Respijtzorg, 8 bijeenkomsten) 
en voor Onafhankelijke cliëntondersteuning (deelname aan overleg met 
ouderenbonden, MEE en ZOG). Van beide onderwerpen is door de gemeente een 
beleidsdocument geschreven.  

• Vanuit Steunpunt Mantelzorg is aandacht gevraagd voor de pilot Hulp bij het 
Huishouden. 
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2.2.3 Beoogd resultaat 
Uit het jaar 2016 kan geconcludeerd worden dat het Mantelzorg Steunpunt steeds beter 
bekend raakt. Via o.a. mond-op-mond reclame weten inwoners van Zuidplas steeds beter de 
weg te vinden naar de ondersteuning die ze nodig hebben. Soms belt men met een korte 
vraag om informatie, soms is men overbelast en volgt een langer traject van ondersteuning. 
Ook de samenwerkingspartners weten steeds beter voor welke hulp men bij het Mantelzorg 
Steunpunt terecht kan. Daarnaast is erop ingezet om bij hulpverleners aandacht te vragen 
voor de partner van de hulpvrager. Zo komen mantelzorgers steeds meer in beeld. 
Er is door de gemeente Zuidplas een tevredenheidsonderzoek gedaan. Dit onderzoek betrof 
de gegeven hulp door de Wmo, waarbij ook vragen werden gesteld over mantelzorg. De 
resultaten zijn echter niet een-op-een over te nemen voor het Mantelzorg Steunpunt, omdat 
in veel van de contacten vanuit het Steunpunt Mantelzorg er geen relatie is met de Wmo.  
Uit de verhalen van mantelzorgers blijkt dat zij steun ervaren in de contacten en na enige tijd 
weer zelf, op hun eigen kracht, het proces van mantelzorgen aankunnen. 
 
2.2.4 Statistieken 2016 
In onderstaande grafiek is zichtbaar dat het aantal gergistreerde mantelzorgers explosief is 

gegroeid door de jaren heen. Tot 2016 zijn er bijna 600 mantelzorgdossiers aangemaakt. 
Uit ongeveer 90% van de registraties volgt een contact vanwege een hulpvraag. 
 
Het overgrote deel van de contacten verloopt via huisbezoeken bij de mensen thuis.  
Soms komt men naar één van de locaties. En in enkele gevallen is er een telefonisch consult. 
 
2.2.4 Samenwerkingspartners 

• Op cliëntniveau is er vooral contact geweest met huisartsen, zorginstellingen, 
instellingen voor begeleiding van mensen met een psychische of lichamelijke 
beperking, Wmo, Sociaal Team etc.  Ook met instanties die te maken hebben met de 
financiering van zorg voor de hulpvrager of voor de mantelzorger, zoals CIZ,CAK, 
zorgverzekeringen en Per Saldo. 

• Ten behoeve van professionalisering van het Mantelzorg Steunpunt is er contact 
geweest met Movisie en Mezzo. 

• Voor het inzetten van vrijwillige respijtzorg is er veel contact geweest met diverse 
vrijwilligersorganisaties uit het sociaal domein. 

• Over beleidsonderwerpen is er contact geweest met de gemeente. 
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Er is verschillende keren deelgenomen aan 1-gezin-1-plan gesprekken. Dit komt de hulp aan 
de mantelzorger ten goede. Er wordt een casushouder benoemd en alle partijen weten op 
welk terrein zij aan de slag gaan. Voor mantelzorgers is dit heel fijn, hun hoofd loopt vaak 
om en hoe meer duidelijkheid er geschapen wordt, hoe meer energie zij over houden voor 
hun mantelzorgen. 
 
2.2.5 Aandachtspunten 
Er zijn een aantal aandachtspunten die in 2017 opgepakt moeten worden: 

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

• Meer inzet op de jonge (allochtone) mantelzorger. Hier is in 2016 onvoldoende 
aandacht aan besteed. Dit heeft vooral te maken met de hoge werkdruk en de toch 
specifieke aanpak van deze doelgroep.  

• Meer inzet op bekendheid, door middel van contacten met huisartsen en POH-ers, 
door allerlei vormen van pr en outreachend werken. 

• Het aanbieden van trainingen die inzetten op het langer volhouden van mantelzorg 
zonder overbelasting (gericht op preventie). 

• Meer inzet op monitoring: het blijven volgen van mantelzorgers, ook als de directe 
aanleiding hiervoor is weggenomen (bijv. bezoekers van het Alzheimercafé). 
 

 

Ervaring mantelzorgers 
“Ik dacht dat ik de enige mantelzorger was die weleens de boel de boel wil laten, maar ik zie 
dat er veel meer zijn.“ 
 
“Na deze gesprekken ben ik veel beter in staat om na te denken over wat ik zélf nodig heb om 
het vol te kunnen houden.” 
 
“Ik kwam er niet uit, wat een doolhof aan regelingen en formulieren. Ik ben prima geholpen 
doordat degene van mantelzorg een budgetmaatje inschakelde.”  

 

2.3 Vrijwilligersondersteuning en waardering 

2.3.1 Toelichting 

Met de lancering van Welzijn Zuidplas in mei 2016, ging ook het Vrijwilligers Informatie Punt 

(VIP) van start. In de aanloop hiernaartoe zijn er vele gesprekken geweest met organisaties 

in het sociaal domein, om hen te betrekken bij de ontwikkeling van het VIP. In april 2016 

werd er een coördinator aangesteld, waarna per 1 december een medewerker is aangesteld 

(1,5 fte). De coördinator staat op de loonlijst van Stichting Samen Zuidplas en wordt 

inhoudelijk aangestuurd door de NPV (zie organigram p. 5). Het VIP richt zich op vrijwilligers 

en organisaties die met vrijwilligers werken in de gemeente Zuidplas.  

 

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: 
1. Advies en ondersteuning 
2. Matching en bemiddeling 
3. Training en deskundigheidsbevordering 
4. Waardering en promotie 
5. Samenwerken en versterken 
 
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2016 heeft plaatsgevonden, 
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat aandachtspunten 
zijn om verder op in te zetten.  
 
2.3.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2016  
Advies en ondersteuning 

• Met ingang van september 2016 is er per kwartaal een nieuwsbrief uitgegeven vanuit 
het VIP. In deze nieuwsbrief aandacht voor ontwikkelingen op zowel lokaal, 
regionaal, als landelijk niveau op het gebeid van vrijwilligerswerk. De nieuwsbrief 
wordt verstuurd aan zo’n 150 vrijwilligersorganisaties, die de nieuwsbrief intern 
doorzetten naar hun achterban. 

• Via de website van Welzijn Zuidplas kom je in de digitale omgeving van het VIP. Hier 
vind je naast de vacaturebank, de online marktplaats en het trainingsaanbod ook 
algemene informatie over vrijwilligerswerk.  

• In 2016 is er spreekuur gedraaid vanuit locatie de Meidoorn in Nieuwerkerk aan den 
IJssel.  Een tiental belangstellenden zijn in 2016 langs geweest voor een oriënterend 
gesprek. In bijna alle gevallen heeft dit geleid tot een goede match met een 
organisatie. Ook een aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werd op deze 
manier naar vrijwilligerswerk geleid. Opvallend is dat mensen die uit eigen beweging 
langskwamen voor vrijwilligerswerk, vaker konden worden gematcht dan mensen die 
bijvoorbeeld door het Sociaal Team of de POH-er werden doorgestuurd. Mogelijk 
heeft dit te maken met het ontbreken van intrinsieke motivatie bij de betrokkene. 
Soms werd het zoeken van vrijwilligerswerk echter belemmerd door het traject wat 
via UWV/werkplein werd ingezet waardoor er geen ruimte meer was om daarnaast 
ook vrijwilligerswerk toe doen.  

 

Matching en bemiddeling 

• Voor het bemiddelen tussen vrijwilliger en organisatie wordt gebruik gemaakt van de 
digitale vacaturebank, waar inmiddels zo’n 63 vacatures op staan. Hoeveel matches 
er tot stand zijn gekomen via de vacaturebank is niet precies te zeggen, aangezien de 
database en het systeem van Welzijn Zuidplas niet goed gekoppeld bleken. Dit werd 
pas in oktober ontdekt. De doorlooptijd van de vacatures is verschillend. Vooral 
bestuurlijke taken lijken lastig te vervullen.  

• Via de online marktplaats kunnen inwoners hulpvragen plaatsen als ze niet terug 
kunnen vallen op het eigen netwerk. Het is ook mogelijk dat professionals of familie 
een hulpvraag plaatsen voor iemand anders. Van dit forum is in 2016 minimaal 
gebruik gemaakt, omdat er vanuit het VIP nog geen ruchtbaarheid aan dit forum was 
gegeven. Reden hiervoor was dat het "uitrollen" van deze online marktplaats een 
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intensieve klus is, waarvoor in 2016 geen ruimte was. Het uitrollen van dit forum is 
speerpunt voor 2017. Overigens konden de enkele hulpvragen die op dit forum 
werden geplaatst in de meeste gevallen wel worden opgepakt.  

• Ook telefonisch of via de e-mail kwamen er diverse hulpvragen binnen voor vrijwillige 
inzet. Dit betrof met name hulpvragen vanuit het Sociaal Team. In veel gevallen ging 
het om praktische ondersteuning, zoals vervoer, klussen in huis en schoonmaken. 
Voor deze hulpvragen verwees het VIP door naar andere partijen, zoals de vervoers- 
en klussendienst van de SAZ en de vrijwillige thuishulp van de NPV. In enkele andere 
gevallen ging het om meer complexe hulpvragen en werd o.a. verwezen naar 
Steunpunt Mantelzorg en of ouderen advisering.  

 
Training en deskundigheidsbevordering 

• Er zijn in het najaar van 2016 drie verschillende 
trainingen gegeven: Vrijwilligers werven en 
behouden; Communicatie en 
Gedragsvaardigheden en Sociale Media.  
In totaal namen 50 vrijwilligers deel aan de 
trainingen. Alle trainingen werden positief 
gewaardeerd door de deelnemers met een 
gemiddelde score van minimaal een 8. 

 
Waardering en promotie 

• In 2016 zijn er twee waarderingsmomenten geweest: tijdens het WK roeien op 
vrijdag 26 augustus en in december in de Week van de Vrijwilliger. Beide 
evenementen werden goed bezocht. Voor het WK roeien waren er zo’n 250 
aanmeldingen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit zowel vrijwilligers als 
mantelzorgers betrof en dat de vrijwilligers ook hun partner mee mochten nemen 
tijdens het WK roeien. De reacties na afloop van het WK roeien waren heel positief.  

• Op zaterdag 3 en woensdag 7 december was er 
een filmmiddag georganiseerd in het filmhuis in 
Gouda. Er waren meer aanmeldingen dan plaatsen 
voor deze middag. Vrijwilligers die hierdoor niet 
aanwezig konden zijn tijdens de filmmiddagen, 
kregen in plaats daarvan twee toegangskaarten tot 
het filmhuis. De reacties van de vrijwilligers op de 
filmmiddagen waren heel positief.  

• In aanloop op de dag van de vrijwilliger, heeft Hart van Holland (op initiatief van het 
VIP) zes weken lang het verhaal van een vrijwilliger gepubliceerd. Deze vrijwilligers 
vertegenwoordigden de categorieën sport, cultuur, onderwijs, zorg en kerk. Het doel 
van deze reeks was om te laten zien wat vrijwilligers drijft om te doen wat ze doen en 
het vrijwilligerswerk in Zuidplas te promoten.  

 
  

Training Sociale Media 

Filmmiddag 
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Samenwerken en versterken 

•  Zuidplas breed wordt er gewerkt aan een netwerkoverleg in iedere dorpskern. De 
Sociaal Makelaar is hiervan de kartrekker, vanuit het VIP wordt hierin meegedacht. 
Daarnaast is er een overlegmoment tussen de diverse zorg & welzijnsorganisaties in 
De Meidoorn. Hier haken met name vertegenwoordigers aan uit de informele hoek, 
zoals De Zonnebloem, de Reuma Patiëntenvereniging, het gehandicaptenplatform 
etc. In Moordrecht is er een samenwerkingsverband van verschillende 
vrijwilligersorganisaties actief onder de naam M3. Het VIP hecht belang aan het 
bijwonen van deze overlegvormen en zal dat ook in 2017 blijven doen.  

 
2.3.3 Statistieken 2016  

• Er zijn 2 nieuwsbrieven uitgegeven, verstuurd aan 

zo’n 150 (vrijwilligers)organisaties met een bereik 

van ± 1.300 vrijwilligers.  

• Het bezoekersaantal van de vacaturebank is 

gestegen met de overdracht van de gemeente naar 

het VIP, van 140 naar nu al 228 bezoekers per 

maand.  

• De vrijwilligers die de trainingen bezochten, komen 
voornamelijk uit de welzijnssector. Vrijwilligers uit 
de sectoren zorg, sport, cultuur, kerken en 
onderwijs waren minder vertegenwoordigd.  

• Er zijn 3 trainingen aangeboden, met in totaal 50 
deelnemers.  

• De waarderingsactiviteit tijdens WK roeien werd 
bezocht door 250 mantelzorgers en vrijwilligers.   

• Voor de filmmiddagen hadden zich 180 vrijwilligers 
aangemeld uit diverse sectoren.  

 
NB: Het jaar 2017 wordt ingezet als nulmeting voor het aantal bezoekers/gebruikers van 
de digitale marktplaats en het aantal hulpvragen dat wordt opgelost.  

 
2.3.4 Samenwerkingspartners 

• Het VIP is gelanceerd in mei 2016. Sindsdien is er volop geïnvesteerd in het 
opbouwen van een netwerk met alle vrijwilligers- en belangenorganisaties in de 
gemeente. Daarnaast is er samengewerkt met de gemeente, professionele 
instellingen die met vrijwilligers werken, het sociaal team en de sociaal makelaar. 
Ook is er contact gelegd met huisartsen, kerken en diaconale platformen. Dit heeft 
o.a. geleid tot bekendheid van het VIP en de verschillende diensten die vanuit het VIP 
worden aangeboden. 

• De belangstelling voor vrijwilligerswerk onder statushouders is groot. Het vergt 
echter een grote inspanning om voor deze doelgroep een geschikte vrijwilligersplaats 
te vinden. Hiervoor is samenwerking met Vluchtelingenwerk van groot belang, waar 
in 2017 verder op zal worden ingezet.    
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2.3.5 Aandachtspunten 

• Veel vacatures staan vrij lang (meer dan drie maanden) op de vacaturebank. Het 

streven is om dit omlaag te brengen door meer publiciteit te geven aan de 

vrijwilligersvacaturebank. 

• In 2016 is er alleen spreekuur gedraaid in Nieuwerkerk aan den IJssel. Streven is om 
de fysieke inlooppunten uit te breiden naar de andere dorpen. 

• Het VIP gaat onderzoeken of er expertise van MOVISIE kan worden ingezet om 
organisaties die al langer kampen met bestuurlijke vacatures te helpen om nieuwe 
bestuurders te vinden. 

• Voor complexe hulpvragen is er op dit moment geen passend aanbod. Dit vergt om 

een specifieke groep vrijwilligers die hiervoor wordt getraind, toegerust en begeleid. 

• Er wordt regelmatig gevraagd om vrijwillige inzet bij grote klussen, zoals verhuizen 

etc. Idee is om te onderzoeken of we "poules" kunnen inrichten met vrijwilligers die 

zich voor dergelijke klussen willen inzetten.  

• Er blijkt veel belangstelling voor trainingen die met communicatie te maken hebben. 

• Het VIP gaat de trainingen bij de sectoren sport, cultuur, onderwijs en kerken beter 

onder de aandacht brengen. 

 

Ervaring vrijwilligers  
“Mag ik u allen hartelijk danken voor de barbecue afgelopen vrijdagavond tijdens het WK 
roeien. Paar wedstrijdjes 'meegepikt', lekker gegeten, gezellig gesocialized en heerlijk weer 
.... Wat wil een mens nog meer?! Hartelijk bedankt!” 
 
“Via deze e-mail wilde ik jullie bedanken voor de goed verzorgde BBQ. 
Echt complimenten, het eten was lekker, het was gezellig en het uitzicht was mooi.”  
 
“Toptrainer! Fijne cursus. Nodigt uit tot meer.” 
 
“Even laten weten dat mijn man en ik gisteren enorm hebben genoten. Bij het gastenboek 
stond een behoorlijke rij, vandaar dat ik het op deze manier doe. De ontvangst was heel 
persoonlijk, de bijeenkomst in de foyer was goed (lekker) verzorgd en de film was prachtig. 
Het team Welzijn Zuidplas heeft ons een fijne middag bezorgd. Dank daarvoor.” 

 “We hebben genoten van onze filmmiddag. Het ontroerde ons regelmatig, maar ook de 
humor ontbrak niet. Bedankt voor deze mooie middag!!” 

 “Het werkt goed, de vacaturebank. Ik heb via de vacaturebank al drie nieuwe vrijwilligers 
aangemeld gekregen. Dus fijn dat de VoorleesExpress er in staat! Dankjewel.” 
 
‘’Ik ben inmiddels twee keer bij Gemiva geweest. Dat vind ik leuk en leerzaam.” 
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2.4 Ouderenadvisering 
2.4.1 Toelichting 
Met ingang van 1 januari 2016 is Ouderenadvisering onderdeel geworden van Welzijn 
Zuidplas en staan de medewerkers op de loonlijst van Stichting Samen Zuidplas. Met ingang 
van 1 september werd een vacature vervuld van 0,33 fte. Sindsdien zijn er twee 
ouderenadviseurs in dienst, totaal 1,11 fte. Ouderenadvisering richt zich op inwoners vanaf 
55 jaar, met specifieke aandacht voor 70+. 
 

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

 
Ouderenadvisering heeft 6 resultaatgebieden, die elke een bijdrage leveren aan het doel: 
1. Dienstverlening aan de cliënt; contact met cliënt en hun eventuele mantelzorgers. 
2. Preventieve, signalerende huisbezoeken door de professionele en/of vrijwillige 
ouderenadviseurs. 
3. Werving, ondersteuning en scholing van de vrijwillige ouderenadviseurs. 
4. Ontmoetingsactiviteiten, zoals ‘koffiedrinken’ en de ‘Verhalengroep’. 
5. De ‘Huiskamer’; dagelijkse inloop voor ouderen. 
6. Het leveren van beleidsinformatie over oudere inwoners aan de gemeente Zuidplas door 
regelmatig overleg met de gemeente.   
 
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2016 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 2016  
Dienstverlening aan de cliënt; contact met cliënt en hun eventuele mantelzorgers. 

• Hulpvragen op gebied van passende dagbesteding. Diegene die hier vraag naar 
hebben gedaan, zijn toe geleid naar een inloopvoorziening. Een aantal cliënten dat te 
maken had met cognitieve problemen zijn in de loop van het jaar 2016 
doorgestroomd naar geïndiceerde dagopvang.  

• Hulpvragen m.b.t. uitbreiding van de zorg in het huis (WMO/HH). In een aantal 
gevallen zijn dit zeer uitgebreide gesprekken geweest, aangezien het om zgn. 
‘zorgmijders’ ging. Het netwerk van deze groep raakte dusdanig overbelast dat 
ingrijpen noodzakelijk was. In alle gevallen ging het om cliënten met een 
psychiatrische achtergrond. Deze problemen zijn in samenwerking met huisarts, 
sociaal team/WMO en Ouderenadvies aangepakt. 

• Hulpvragen m.b.t. verkeerde facturen van het CAK.  Alle cliënten die daar vragen over 
hadden, maakten gebruik van een PGB. In een aantal gevallen is met het CAK een 
betalingsregeling afgesproken.  

• Hulpvragen over welke activiteiten er gedaan kunnen worden in de gemeente. Bij 
een aantal ouderen is er problematiek rondom isolement door lichamelijke en/of 
psychische klachten.  

• Hulpvragen over huisvesting voerden de boventoon. Mensen wilden informatie over 
de mogelijkheden tot verhuizen of geïndiceerd kunnen gaan wonen. Ook werden er 
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procedures ingezet bij urgentie woningtoewijzing en was er een hulpvraag m.b.t. 
slecht wegdek richting woning.  

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

• In 2016 zijn er 176 bezoeken afgelegd door de vrijwillige ouderenadviseurs. Tijdens 
deze gesprekken wordt aan de hand van een vragenlijst de leefsituatie van de oudere 
in beeld gebracht en hulpvragen besproken. Wanneer hulpvragen wat complexer van 
aard zijn, worden deze doorgezet naar de professionele ouderenadviseur.  

• In 2016 zijn er door de professionele ouderenadviseurs 137 huisbezoeken afgelegd. 
Tijdens deze huisbezoeken worden hulpvragen besproken, zie verder hierboven.  

 
Werving, ondersteuning en scholing van de vrijwillige ouderenadviseurs. 

• Het werk van de Ouderenadviseurs kan gedaan worden dankzij de inzet van 
vrijwilligers voor preventieve huisbezoeken (13), administratieve ondersteuning (3). 
De ‘Huiskamer’ (5) en de ‘Verhalengroep’ (4). In 2016 zijn 3 vrijwilligers gestopt en 
zijn er 2 nieuw bijgekomen.  

• De vrijwilligers namen ook in 2016 vele taken op zich, ter illustratie de taken van een 
administratie vrijwilliger: post rondbrengen, kerstmailing, verwerken en versturen 
van de antwoordkaarten van de preventieve huisbezoeken, het maken van de 
informatiemapjes en het verwerken van een deel van de gegevens die terugkomen 
na een huisbezoek.  

• Waardering en scholing: 
o In januari is standaard het eerste waarderingsmoment met de nieuwjaar 

ontmoeting, waar de vrijwilligers een attentie krijgen en openlijk in het 
zonnetje worden gezet.  

o In september is er een workshop “Mindfulness” van 2 
dagdelen geweest in het Rode Kruis gebouw te 
Moerkapelle. 16 vrijwilligers hebben hieraan 
deelgenomen. 

o Op 18 mei 2016 werd Welzijn Zuidplas officieel 
gelanceerd. Vanuit het Ouderenadvies waren er in 
totaal 10 vrijwilligers gekomen. Ook op de 
vrijwilligersavond op 14 oktober, voor alle vrijwilligers 
van Welzijn Zuidplas, was Ouderenadvisering ruim 
vertegenwoordigd en gaf één van de vrijwilligers een 
presentatie.  

o Vanuit het Vrijwilligers Informatie Punt zijn de 
vrijwilligers ook gewaardeerd met het WK roeien 
en een filmvoorstelling in de bioscoop te Gouda. 

o De 5 vrijwilligers van de Huiskamer hebben als 
waarderingsactiviteit ook nog een etentje gehad.  

 
  

Presentatie op de 
vrijwilligersavond van 14 oktober  
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Ontmoetingsactiviteiten, zoals ‘koffiedrinken’ en de ‘Verhalengroep’. 

• Het ‘Koffiedrinken’ kan gezien worden als een spreekuur. De ouderenadviseur vertelt 
wat over het beleid rondom de ouderenzorg. Er kan navraag worden gedaan over 
regels rondom het aanvragen van WMO-voorzieningen.  
In 2016 is de samenwerking met de Schakel opgestart en zijn er verschillende 
activiteiten gezamenlijk georganiseerd:   

o Toneelvoorstelling ‘Vliegeren met tegenwind’ 
om dementie onder de aandacht te brengen.  
In het kader van ‘week van ontmoeting’; 
‘Wereld Alzheimer dag’ en ‘internationale dag 
van de oudere’. Mede in samenwerking met 
SCNZ.  

o Rondleiding in de Schakel 
o Demonstratie ‘Veilig vallen’ 
o Workshop ‘Zitdansen’ 

 

• De ‘Verhalengroep’ is actief in Nieuwerkerk (locatie ‘De Hoed’) en Moordrecht 
(locatie ‘De Zespunt’). Door middel van een thema wat vooraf bekend is, deelt men 
een herinnering. De herinnering heeft een kop, de tijd waarin het afspeelt wordt 
verteld en het heeft een staart. De andere deelnemers luisteren en er mag p.p. 
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 altijd met 
een blij en goed gevoel de deur uit. Jaarlijks komt de Verhalengroep 20-22 keer per 
dorp bij elkaar.  
 

• De Nieuwjaarsontmoeting vond ook in 2016 plaats in de verschillende dorpen.  
In De Meander in Nieuwerkerk kwamen zo’n 60 genodigden, die werden 
toegesproken door Wethouder Rik van Woudenberg. In Swanla in Zevenhuizen 
werden de 17 bezoekers toegesproken door wethouder Joke Vroegop, evenals de 20 
bezoekers in Moerkapelle en de 50 (!) bezoekers in Moordrecht. Tijdens deze 
ontmoetingen werden o.a. de vrijwillige ouderenadviseurs voorgesteld en in het 
zonnetje gezet met een attentie.   

 
De ‘Huiskamer’; dagelijkse inloop voor ouderen. 

• De Huiskamer was ook in 2016 geopend van 
maandag t/m donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur en werd door gemiddeld 10 
ouderen per keer bezocht. Met de 
aanstelling van een tweede 
ouderenadviseur in september, is er een 
nieuwe opzet ontwikkeld, die door de 
vrijwilligers wordt ondersteund en 
uitgevoerd. Zo is er meer aandacht gekomen 
voor activiteiten, waarvan er een aantal 
reeds in 2016 plaats vonden: cup cake versieren, 
bloemschikken en een kerstlunch.  

Workshop Zitdansen in de Schakel 

Sinterklaas in de Huiskamer 
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Ook werd er gezamenlijk Sinterklaas gevierd.  
 

Het leveren van beleidsinformatie over oudere inwoners aan de gemeente Zuidplas door 

regelmatig overleg met de gemeente.   

• Er is in 2016 regelmatig overleg geweest, waarbij onder andere de volgende 
onderwerpen aan de orde zijn geweest: 

o Verhuizen naar een seniorenwoning is in alle dorpen van de Zuidplas een 
obstakel en vrijwel niet mogelijk. De doorstroming in de bestaande 
seniorenwoningen is laag. Indien er al nieuwbouw komt betreft dit vrijwel 
altijd koopwoningen.  

o Het thema ‘eenzaamheid’ en hoe hier beleid op te ontwikkelen, met name 
wat betreft een preventieve aanpak. Dit onderwerp wordt in 2017 verder 
uitgewerkt.  

o Ook dit jaar is er bij een aantal ouderen multi problematiek gesignaleerd, 
waarbij professionele hulpverlening alleen soms niet voldoende is. Vanuit 
Welzijn Zuidplas is de wens uitgesproken om vrijwilligers te trainen op de 
ondersteuning van deze zware casuïstiek, waarbij ze als ‘maatje’ naast de 
cliënt gaan staan om tijdig te kunnen signaleren en voor een luisterend oor.  

 
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 een 
deskundige groep vrijwilligers die ontmoetings- en inloopactiviteiten organiseert en 
huisbezoeken aflegt. In 2016 is er een enquête gehouden onder de deelnemers van de 
Verhalengroep. Over het algemeen is men zeer tevreden en zijn er ook vriendschappen 
ontstaan. De groepsleden houden ook de rest van de week contact. Deze activiteit heeft dan 
ook positieve neveneffecten als mogelijke preventie van eenzaamheid.  
Er is in 2016 geen tevredenheidsonderzoek gedaan, zodat het lastig meetbaar is of ouderen 
zich ook daadwerkelijk meer in hun ‘kracht gezet’ voelen en of zij tevreden zijn met de 
geboden ondersteuning. Uit de ervaringen van vrijwilligers en ouderenadviseurs blijkt hier 
echter wel sprake van te zijn.  
 
2.4.4 Statistieken 2016  

• In 2016 zijn er 176 huisbezoeken afgelegd door de vrijwillige ouderenadviseurs en 
137 door de professionele ouderenadviseurs. 

• Koffiedrinken: 
o Moordrecht 10 keer, gemiddeld 12 bezoekers per keer. Waarvan 4 keer i.s.m. 

de Schakel” van Gemiva; variërend van 15 tot 40 bezoekers per keer.  
o Moerkapelle 6 keer, i.s.m. het Rode Kruis; gemiddeld 10 bezoekers per keer.  
o Zevenhuizen i.v.m. de invulling van de vacature ouderenadviseur per 

november weer opgestart, 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.  

• Verhalengroep:  
o Nieuwerkerk 10 deelnemers en 2 vrijwilligers; 2x per maand bijeenkomst.  
o Moordrecht 9 deelnemers en 2 vrijwilligers; 2x per maand bijeenkomst. 
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• Nieuwjaarsontmoeting: Nieuwerkerk 60 bezoekers, Moerkapelle 20, Zevenhuizen 17 
en Moordrecht 50. 

• Aantal vrijwilligers: preventieve huisbezoeken (13), administratieve ondersteuning 
(3). De ‘Huiskamer’ (5) en de ‘Verhalengroep’ (4).  

• Doorverwijzing via Sociaal Team: 8 cliënten. Aangemeld bij ST vanuit 
Ouderenadvisering: 2 cliënten. Het grote merendeel van de hulpvragen kon worden 
uitgezet bij de WMO, of bij een vrijwilligersorganisatie of in een ander voorliggend 
veld. 

• Doorverwijzing via huisartsen: ± 15 cliënten.  
 
2.4.5 Samenwerkingspartners 

• Op cliënt niveau: Vestia, huisartsenpraktijk De Hoed en de Hoeksteen. Meldpunt Zorg 
en Overlast (GGD), sociaal team, Mika, Tandem, sociaal raadsvrouw, 
thuiszorgorganisaties, NPV, Zonnebloem, de Ouderenbonden, 
Ziekenhuismaatschappelijk werk (Groene Hart), Steunpunt Mantelzorg. 

• Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas heeft samen met Ouderenadvies en de Schakel 
de activiteiten verzorgd tijdens de week van ontmoeting.  

• Stichting Zuidplas helpt heeft de bemiddeling gedaan voor de voedselbank voor een 
aantal cliënten.  

• Vanuit ‘Koffiedrinken’ wordt er samen gewerkt met Het Rode Kruis en de Schakel. 

• Samenwerking met de Zevenster, de Schakel, de Batavier en Koffie en Zo m.b.t. de 
Week tegen de eenzaamheid/Week van de ontmoeting; gezamenlijk 
activiteitenaanbod.  

 
2.4.6 Aandachtspunten 

• Het thema ‘eenzaamheid’ zal in 2017 verder uitgewerkt worden. Vanuit het 
bestaande activiteiten- en dienstenaanbod is hier reeds aandacht voor, maar gezien 
de ernst van de problematiek is het streven hier meer expliciet op in te zetten. Hierin 
valt te denken aan training van vrijwilligers/professionals wat betreft signalering en 
hoe hiermee om te gaan. Plus het ontwikkelen van activiteiten/diensten gericht op 
het voorkomen en/of doorbreken van eenzaamheid.  

• Het trainen van vrijwilligers voor de begeleiding/ondersteuning van inwoners die in 
een multi-problem situatie verkeren, die mogelijk ook ingezet kunnen gaan worden 
voor de doelgroep 55+.  
 

 

Ervaring doelgroep 
“Wat wordt er veel voor ons ouderen gedaan.’’ 
 
‘’Het was een prettig bezoek. De vrijwilliger stelde veel vragen en zo kom je toch weer op 
nieuwe ideeën.’’ 

‘’ Toen ik ziek was, werd ik gebeld door een andere deelnemer van de Verhalengroep. Die 
vroeg of ik boodschappen nodig had.’’  

‘’Nu ik bij de Verhalengroep zit, hoor ik weer ergens bij!’’ 
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2.5 Integratie bevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand  

2.5.1 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. Zij wordt in de uitvoering van haar werkzaamheden 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 bevorderd wordt. 

 
Er zijn 3 resultaatgebieden, 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 2016 heeft plaatsgevonden, 
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat aandachtspunten 
zijn om verder op in te zetten.  
 
2.5.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2016  
Huiswerkbegeleiding en examentraining jeugd 

• In 2016 heeft de huiswerkbegeleiding plaats gevonden op diverse locaties: 
o In het ontmoetingscentrum op maandag en woensdag t/m vrijdag, voor de 

jeugd van 11 tot 18 jaar.  

o In De Hoed op dinsdag, voor de jeugd van 4 tot 18 jaar. 

• Er hebben± 60 kinderen meegedaan aan de huiswerkbegeleiding.  

• Er hebben ± 7kinderen meegedaan aan de examentraining. Dit heeft er mede toe 

geleid dat er 5 kinderen een diploma hebben gehaald.  

• Kinderen die deelgenomen hebben aan de huiswerkbegeleiding, krijgen een 

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

• In de zomervakantie kregen alle kinderen van de huiswerkbegeleiding een 

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

Moeder vmbo-T 

• In november 2016 is het Moeder vmbo-T opgestart. Al jaren lag er een wens vanuit 
de doelgroep om gezamenlijk een studie te volgen, onder begeleiding van Nelleke (de 
vrijwilligster) om zo een diploma vmbo-T te behalen. Deze wens werd met de 
samenvoeging met Stichting Samen Zuidplas mogelijk gemaakt, omdat een voorschot 
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op de studiekosten noodzakelijk was. Middels 
tegemoetkoming DUO-gelden betalen de 
deelneemsters dit voorschot geheel of gedeeltelijk 
terug. Door het behalen van dit diploma wordt de 
kans op de arbeidsmarkt vergroot voor deze 
moeders. De opleiding duurt 2 jaar, waarna er 
weer nieuwe instroom plaats kan vinden.   

• Samen met de moeders werd de film ‘Layla M.’ bezocht in Pathé, 
om het radicaliseren van jongeren bespreekbaar te maken.  

Deelname activiteiten in de gemeente/regio 

• In 2016 is er deelgenomen aan de volgende activiteiten: Avond4daagse, 
Jeugdvakantieweek, uitstapjes naar pretparken, dierentuin en een museum. 
Gemiddeld met zo’n 40 deelnemers per keer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
R’dam pas. Ook werden alle kinderen die meedoen aan huiswerkbegeleiding met 
Sinterklaas verrast door een bezoek van de Pieten (oudere kinderen). Vanuit Stichting 
Samen Zuidplas is er een schoolabonnement op de speeltuin, zodat kinderen van de 
huiswerkbegeleiding hier het hele jaar door gebruik van kunnen maken. Ook worden 
de ouders van de kinderen gestimuleerd om kinderen aan te melden voor BRAinS 
activiteiten.   

Vrijwilligster Nelleke van der Kraats werd gehuldigd met een koninklijke onderscheiding 
tijdens de lintjesregen van 2016, vanwege haar grote inzet voor de gemeenschap.  

2.5.3 Beoogd resultaat 

Gezien de hoge aantallen deelnemers weten mensen uit de betreffende doelgroep het 

aanbod goed te vinden. Er is geen tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, gezien de reacties 

van deelnemers en het gegeven dat zij wekelijks terugkomen lijken deelnemers tevreden 

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

kansen op een betere toekomst worden vergroot.   

2.5.4 Statistieken 2016  

• 7 deelnemers examentraining 

• 12 deelnemers Moeder vmbo-T 

• ± 60 deelnemers huiswerkbegeleiding  

• 8 bezochte activiteiten met gemiddeld 40 deelnemers per keer 
 
2.5.5 Samenwerkingspartners 
Er wordt vanuit deze werkvorm samengewerkt met Vluchtelingenwerk, Stichting Zuidplas 
helpt en het basis- en voortgezet onderwijs. Ook wordt er deelgenomen aan het Jeugd 
Preventie Overleg en het netwerkoverleg vrijwilligersorganisaties.  
 
2.5.6 Aandachtspunten 

• De huiswerkbegeleiding vindt m.i.v. april 2017 volledig plaats op locatie De Hoed. Het 
is niet zeker of Welzijn Zuidplas gebruik kan blijven maken van deze locatie, er wordt 
gezocht naar een alternatief.  

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

Aftrap moeder vmbo-T  



28 
Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband van Stichting Samen Zuidplas en de NPV, afdeling Zuidplas. 

• 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.  
 

Ervaring deelnemers 
’Het is hier prettig, stil en je krijgt hulp als je het niet begrijpt. Thuis is het te druk en 
rumoerig.’ 
 
‘Nu krijg ik de kans een diploma te halen. Alles wordt goed en rustig uitgelegd en het is ook 
nog gezellig.’ 
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3. Algemeen preventief jeugd- en jongerenwerk 
 

3.1. Accommodatie gebonden jongerenwerk  
3.1.1 Toelichting 
Sinds 2010 wordt het accommodatie gebonden jongerenwerk uitgevoerd vanuit het 
multifunctionele jongerencentrum ’t Blok. Hier vinden bijna dagelijks activiteiten plaats voor 
de jeugd van gemeente Zuidplas. Er zijn twee jongerenwerkers in dienst bij Welzijn Zuidplas, 
één ervan richt zich vooral op jongeren van 18+ en het beheer van het pand, en de andere 
op de doelgroep tot 18 jaar. In 2016 is er i.v.m. zwangerschap- en ouderschapverlof door 
verschillende mensen invulling gegeven aan het tienerwerk.  
 

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

 
In ’t Blok worden jongeren in contact gebracht met verantwoorde en vormende activiteiten 
op gebied van cultuur, welzijn, amusement en informatie, waarbij jongeren zoveel mogelijk 
actief betrokken worden in de organisatie en uitvoering, met aandacht voor een veilige 
omgeving, geborgenheid en ontplooiing.  
 
3.1.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2016  

• Inzet van zo’n 30 vrijwilligers bij het activiteiten- en dienstenaanbod vanuit ’t Blok, 
verdeeld over de werkgroepen: Livemuziek, ProgFrog, Kidsdisco, Blokkies Kidsclub, 
Tieneractiviteiten, Auticafé (zie verder 3.3), Darttoernooien, Barwerkgroep en 
incidentele werkgroepen rondom thema feesten. 

• Nieuwe, maandelijkse activiteit: de peuterdisco! 

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

• Maandelijks progressieve rockconcerten (ProgFrog).   

• Muziekfestival Roparock voor het goede doel. 

• Twee voorstellingen van de Jeugdtheatergroep van 
’t Blok. 

• Maandelijks Blokkie’s Kidsclub; creatieve middag 
voor 6-12 jaar. 

• Activiteiten speciaal voor tieners: o.a. oppascursus, 
workshops en uitstapjes. 

• Gebruik repetitieruimte wekelijks door diverse 
bands. 

• Maandelijkse kidsdisco. 

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

• Derde editie nieuwjaarsfeest in ’t Blok. 

• Inzet vrijwilligers beloond met vrijwilligers BBQ en nieuwjaarsborrel. 

• Inloop jongeren tijdens openingstijden kantoor (o.a. computergebruik). 

• Continue bezetting schoonmaakteam 7 personen (diverse wisselingen), die met 
behoud van uitkering wekelijks schoonmaken en spelenderwijs de taal leren.  
 

Blokkies Kidsclub 
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Vanuit het jeugdwerk werden ook dit jaar weer evenementen buitenshuis 
georganiseerd:  
De Buitenspeeldag en de Jeugdvakantieweek. De Buitenspeeldag vond 8 juni 2016 
plaats op twee locaties, in Nieuwerkerk aan den IJssel bij de Brede school Esse 
Zoom en in Moordrecht bij het Turfhuis. Er waren volop spelletjes en mede door 
het mooie weer was er een grote opkomst van zo’n 300 kinderen. De 
Jeugdvakantieweek in Moordrecht, Moerkapelle en Zevenhuizen werd in de 1e 
week van de zomervakantie gehouden (11 t/m 15 juli) en de vakantie werd 
afgesloten met een volle spellenweek in Nieuwerkerk aan den IJssel (15 t/m 19 
augustus). Beide weken werden druk bezocht en mede mogelijk gemaakt door de 
inzet van een grote groep vrijwilligers.  

 
 

3.1.3 Beoogd resultaat 
Gezien de bezoekersaantallen weten jongeren ’t Blok te vinden. Er is een grote groep vaste 
bezoekers, waaruit blijkt dat zij tevreden zijn over het aanbod. Een aantal specifieke 
themafeesten, die door jongeren zelf werden georganiseerd, werd minder goed bezocht. Als 
reden hiervoor werd door diverse jongeren aangegeven dat zij voor grote feesten eerder 
naar de stad gaan. Er waren in 2016 30 jongeren actief betrokken als vrijwilliger en zoals één 
van hen verwoordde: ‘’Ik heb veel geleerd van het zelf feesten organiseren, zoals een kas 
beheren en gewoon organisaties durven te benaderen. Daardoor was ik andere jongeren op 
school een stapje voor.’’ In 2016 was ’t Blok wekelijks gemiddeld 4 avonden per week 
geopend.  
 
3.1.4 Statistieken 2016  

Activiteit Aantal keer Gemiddeld aantal 
deelnemers/bezoekers per keer 

Tieneractiviteiten (sinterklaas, samen 
koken etc.) 

11 12 

Repetitieruimte bands 2x p.w. 2 bands  

Kroegavonden 124 ± 35 

Sportcafé 24 ± 20 

Thema feesten 5 ± 35 

Livemuziek avonden 5 ± 45 

ProgFrog concerten 12 ± 95 

Peuterdisco 6 ± 15 

Roparock 1 ± 200 

Kidsdisco 10 ± 30 

Blokkies Kidsclub 10 ± 40 

Besloten trouwfeesten 2 ± 120 

Besloten (kinder)feesten 11 ± 85 

 
3.1.5 Samenwerkingspartners 
Vanuit de accommodatie gebonden jongerenwerk werd er samengewerkt met scholen (o.a. 
cultuureducatie), de muziekschool, St. Ropa Run, GERS Rotterdam, Lokale radio (Taste of 
Music). 
 


