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4.2.6 Aandachtspunten  
Raad en Daad heeft als dienst haar eerste stappen gezet in het sociaal domein. 2016 was een 
pittig jaar. De ontwikkelingen gingen snel. Soms zo snel dat ternauwernood kon worden 
ingeschat wat de dienst nodig heeft. Inmiddels is daar, na de turbulente start, beter zicht op. 
Raad en Daad kan in 2017 groeien in kwaliteit en kwantiteit. 
Groeien in kwaliteit door: 

• Professionele aansturing; er is nu onvoldoende fte op coördinatie. 

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

• Betere positionering t.o.v. samenwerkingspartners; wat doet Raad en Daad, hoe 
verloopt samenwerking, welke protocollen worden er gehanteerd, wat is het privacy 
beleid.  

• Betere werkplek, wenselijk om in nabijheid van collegae te werken om samenwerking 
te optimaliseren.  

• Inzetten op preventief beleid. 

• Samenwerking met woningcoöperaties, zorgverzekering en energiebedrijven 
verbeteren. 

 
Groeien in kwantiteit door: 

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

• Werving van vrijwilligers, de derde training staat gepland en is nodig vanwege het 
grote aantal hulpvragen. 

• Fysieke en/of telefonische en digitale spreekuren, om de inwoners beter van dienst 
te kunnen zijn. 

• Samenwerking met partners te verbeteren. 
 
Raad en Daad is een bloeiende dienst, die veel hulpvragers kan helpen bij hun problemen en 
bij hun zoektocht zaken weer op eigen kracht te kunnen afhandelen. Raad en Daad haalt 
zeker nog niet alle hulpvragen op waarbij ze zouden kunnen helpen. De dienst is al goed op 
weg om een alternatief te zijn voor duurdere zorg; dit door de inzet van enkele professionele 
krachten en veel geschoolde vrijwilligers. Voor het doorgroeien in kwaliteit en kwantiteit zijn 
er extra financiële middelen nodig, die in 2017 zullen worden aangevraagd. 
 

Ervaring Budgetmaatje 
‘’Ik zie er elke week weer naar uit om iemand verder te helpen. Het geeft mij voldoening 
doordat ik zie dat het echt nuttig is mijn kennis in te mogen zetten.’’ 
 
Ervaring hulpvrager 
‘’Ik heb nu een paar keer bezoek gehad van het budgetmaatje. Ik maakte geen enveloppe 
meer open. Nu weet ik welke schulden ik heb en wat ik eraan kan doen, het budgetmaatje 
helpt me daarbij en daar ben ik heel dankbaar voor.’’  
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4.3 Overige projecten  
4.3.1 Bedrijvenproeverij 

De Bedrijvenproeverij is een programma 

onder schooltijd waarbij leerlingen op 

bezoek gaan bij bedrijven in de gemeente 

met als doel het onderwijs en de 

arbeidsmarkt beter op elkaar af te 

stemmen. De Bedrijvenproeverij is een 

initiatief van Gemeente Zuidplas, het 

onderwijs, de FOZ (Federatie 

Ondernemingen Zuidplas) en Welzijn Zuidplas. De coördinatie van het project is in handen 

van de coördinator van BRAinS. In de periode januari - februari 2015 heeft de pilot 

plaatsgevonden, waarbij leerlingen van de bovenbouw van basisschool de Terp en 2e jaars 

leerlingen van Thorbecke VO diverse bedrijven in de regio bezochten. Een grote 

verscheidenheid aan bedrijven deed mee aan deze pilot, waaronder kwekerijen, een hotel- 

en fastfoodketen, installatiebedrijven, maar ook de brandweer en politie waren onderdeel 

van het programma. Met deze pilot, die tot stand is gekomen als gevolg van de actielijst 

Beleidsplan Economie, wordt de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en onderwijs versterkt. 

Leerlingen weten zo al vroeg welke bedrijven er in de gemeente zijn, zodat zij hun 

studiekeuze hier eventueel op aan kunnen passen.  

De eerste pilot was succesvol en vandaar uit is besloten deze verder uit te rollen naar alle 

basisscholen en voorgezet onderwijs in Zuidplas. Dit vervolg heeft plaatsgevonden in 2016. 

Ook het vervolg is onlangs geëvalueerd door de werkgroep. Uit deze evaluatie is naar voren 

gekomen dat het voor het basisonderwijs in de praktijk moeilijk is in het toch al volle 

onderwijsprogramma ook nog een aantal dagen in te plannen met de leerlingen voor het 

bezoeken van bedrijven onder schooltijd. Daarbij komt ook nog dat het de scholen ontbreekt 

aan menskracht om begeleiding met de groepen leerlingen mee te sturen. Voor het 

voortgezet onderwijs ligt dit al weer anders. Zij kunnen de bedrijfsbezoeken door de 

leerlingen goed in plannen en daaraan een thema of project koppelen. Bedrijven die zich 

aanmelden voor de bedrijfsbezoeken willen graag dat er gemotiveerde leerlingen komen. Bij 

het vervolg zijn lang niet alle bedrijven bezocht wat ook wat teleurstelling oplevert. De 

bedrijvenproeverij zal in 2017 worden voortgezet met het voortgezet onderwijs van 

Zuidplas. Bedrijven die zich hebben aangemeld om ook leerlingen van het basisonderwijs te 

ontvangen, zullen gaan meedoen in het programma van BRAinS. Leerlingen geven zichzelf op 

bij het bedrijf waar ze belangstelling voor hebben en de scholen hoeven geen begeleiding te 

regelen. Al met al een win – win situatie. 

Binair, koeltechniek + 
lawaaibeheersing 
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4.3.2 Sport en Bewegen 
Welzijn Zuidplas voert een aantal taken uit binnen de nota Sport en Bewegen Zuidplas 2013-
2016. Binnen deze nota worden diverse projecten toegelicht die allen bijdragen aan sport- 
en bewegingsstimulering. Er staan twee medewerkers op de loonlijst bij Welzijn Zuidplas 
voor de uitvoering van taken in het kader van Sport en Bewegen.  
 
Overzicht activiteiten 2016 

• Aanbod Enjoy the Sport waarbij onder schooltijd sportlessen werden aangeboden 

aan leerlingen van groep 3 t/m 8. 

• Organisatie Watersportief!, i.s.m. de Stichting Willem Alexander Baan en Zeilschool 
Zuidplas werden roeiclinics aangeboden aan groep 8 van de basisscholen 

• Schoolsportweek Nwrk wordt elk jaar in mei aangeboden, zo ook in 2016. Tijdens de 
Schoolsportweek maken kinderen van de basisschool kennis met verschillende 
sporten in Zuidplas. Ook dit jaar was en een groot aanbod veelal verzorgd door lokale 
sportaanbieders voor gemiddeld 1500 kinderen! 

• Schoolsportweek Moordrecht werd in 2016 voor de 1e keer georganiseerd. Een 
succes met 455 kinderen. De kinderen deden dit jaar onder andere aan Freerunning, 
smashbal, voetbal, tennis. Plezier gegarandeerd! 

• Vanuit Sport en Bewegen wordt het middagprogramma van Sport4Work 
vormgegeven. Voor de 3e editie van 2016 is er weer een uitdagend programma 
samengesteld, bestaande uit een combi van individuele en teamsporten.  

• Ook dit jaar was G-Olympics een succes. Mensen met een beperking konden deze 
dag kennis maken met allerlei verschillende g-sporten, aangeboden door 
sportverenigingen die speciaal aandacht besteden aan deze doelgroep. Er waren in 
2016 94 deelnemers. 

• Sportcongres: Sportverenigingen vormen het hart van de lokale sportwereld en 
leveren een belangrijke bijdrage aan veel maatschappelijke doelstellingen. Om de 
sportverenigingen hierin te ondersteunen heeft Sport en Bewegen Zuidplas is 
samenwerking met Sportief Capelle voor de derde keer het Sportcongres 
georganiseerd.  

• BRAVO! richt zich op sport- en bewegingsstimulering voor ouderen. In 2016 werden 
er verschillende evenementen georganiseerd zoals de Winterwandeling (105 
deelnemers), BRAVO! Goes Sailing (40 deelnemers) en een recreatieve triatlon (20 
deelnemers). 
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Sport en Bewegen is gepositioneerd als dienst van de gemeente waarbij wordt 
samengewerkt met Welzijn Zuidplas. De positionering van Sport en Bewegen is onzeker. De 
gemeente heeft aangegeven de dienst bij voorkeur extern onder te brengen en er liggen 
verschillende opties open, waarvan Welzijn Zuidplas er één is. Vraag is onder welke vleugel 
sport- en bewegingsstimulering, waarbij mede wordt ingezet op maatschappelijk resultaat, 
het beste tot zijn recht komt. In 2017 komt hier naar verwachting meer duidelijkheid over. 
 
4.3.3 Begeleiding Kindergemeenteraad 

Sinds 2010 heeft de gemeente Zuidplas een kinderburgemeester en een kinderraad.  

De kinderburgemeester wordt jaarlijks geselecteerd uit basisschoolleerlingen die zich in 

groep 7 kandidaat stellen voor het kinderburgemeestersambt. Alle basisscholen in de 

gemeente Zuidplas leveren een kandidaat. Na een presentatieronde in de raadzaal kiest een 

selectiecommissie de nieuwe kinderburgemeester. De kinderburgemeester heeft een 

representatieve rol naast de ‘echte’ burgemeester en ook in 2016 was zij aanwezig tijdens 

belangrijke evenementen in de gemeente, zoals de intocht van Sinterklaas en de aubade op 

Koningsdag. De kinderraad is actief tijdens het lopende schooljaar. In 2016 was in de eerste 

periode (jan.-juni) Veronique Sahni kinderburgemeester. In juni 2016 maakte zij officieel 

plaats voor Demy Tindal.  

 
Ieder jaar doet de kindergemeenteraad een 
voorstel aan de gemeenteraad. Daarna voert de 
kindergemeenteraad dit ook uit. In de 
ambtsperiode van Veronique werd er speciaal 
aandacht besteed aan sport en werd er eenmalig 
een Zuidsportpaspoort uitgebracht. Alle leerlingen 
van groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs konden 
met dit paspoort drie kennismakingslessen volgen 
bij diverse sportverenigingen. In de ambtsperiode 
van Sahni staat het thema ‘schone buurten’ 
centraal. Zo werden er in 2016 o.a. voorbereidingen getroffen voor deelname aan de 
landelijke opschoondag.  
 
Vanuit Welzijn Zuidplas wordt de kindergemeenteraad begeleid en ondersteund in de 
uitvoering van de plannen (0,06 fte).  
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4.3.4 Begeleiding Jongerenraad 
In 2015 heeft de gemeenteraad 
het besluit genomen om een 
jongerenraad te installeren. Begin 
2016 zijn 12 leden officieel bij 
collegebesluit door burgemeester 
en wethouders benoemd. De 
Jongerenraad bestaat uit een 
vaste groep jongeren (12-23 jaar) 
die regelmatig bij elkaar komt, 
zo’n zes keer per jaar. Voor het 
zitting nemen in de raad en het 
actief meedenken, meepraten, 
meebeslissen en meedoen krijgen 
leden van de Jongerenraad een kleine financiële bijdrage, net als gemeenteraadsleden dat 
krijgen. In 2016 is er vanuit de Jongerenraad officieel advies gegeven op de onderwijsnota en 
het speelbeleid in Zuidplas. Eind van het jaar organiseerde de jongerenraad het debat 
‘Zwart-Wit’, waarbij jongeren in debat gingen met gemeenteraadsleden over pittige 
onderwerpen zoals Zwarte Piet en racisme, leeftijdsgrens alcohol, openbaar vervoer, 
huisvesting en hangplekken. De Jongerenraad wordt begeleid vanuit Welzijn Zuidplas (0,06 
fte).   
 

5. Tot slot 
In 2016 is Welzijn Zuidplas gelanceerd. In relatief korte tijd is er een organisatie opgebouwd 
waar meerdere werkvormen onder zijn gebracht en waar ook nieuwe taken aan zijn 
toebedeeld. Voorheen waren er 8 werknemers werkzaam in ’t Blok en 5 in de Meidoorn, 
inmiddels zijn beide teams samengevoegd en is het team nog eens uitgebreid met 7 
werknemers, een totaal van 20 werknemers. Ook het aantal vrijwilligers is in korte tijd 
enorm toegenomen. Deze groei van medewerkers en bijbehorende activiteiten en diensten 
vraagt om een ‘pas op de plaats’, waarbij er o.a. goed wordt gekeken naar de gevolgen op 
het gebied van huisvesting, personeels- en vrijwilligersbeleid, intern communicatiebeleid 
etc. Op moment van schrijven is het medio 2017 en blijkt deze ‘pas op de plaats’ lastig 
realiseerbaar. Er wordt een groot beroep gedaan op de activiteiten en diensten van Welzijn 
Zuidplas, zowel door hulpvragers als door samenwerkingspartners. Het is duidelijk dat er in 
een grote behoefte wordt voorzien en dat de inzet wordt gewaardeerd. Het is echter van 
groot belang dat een en ander behapbaar blijft om de kwaliteit van de dienstverlening te 
waarborgen en te voorkomen dat werknemers overbelast raken. Om dit in goede banen te 
leiden, zijn korte lijntjes met de gemeente als opdrachtgever van groot belang. Om zo met 
elkaar bij te kunnen sturen waar nodig. Hierop vertrouwend zet Welzijn Zuidplas er volop op 
in een grote bijdrage te leveren aan de versterking van het sociale domein voor alle 
inwoners van Zuidplas.  
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Bijlagen: persberichten lancering Welzijn Zuidplas 
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