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Voorwoord
Geachte lezer,
Het jaar 2017 was het eerste volledige jaar voor Welzijn Zuidplas. De NPV en de stichting
Samen Zuidplas hebben in 2015 de handen ineengeslagen en in een niet alledaags
samenwerkingsverband besloten invulling te geven aan de wens van de gemeente te komen
tot een lokale welzijnsorganisatie. Formeel is deze in mei 2016 van start gegaan, maar de
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat al vanaf eind 2015 gebouwd wordt aan de organisatie en
eigenlijk staat door voortschrijdende ontwikkelingen en nieuwe inzichten de zaak nog steeds
‘in de steigers’.
Juist door de centrale rol van de organisatie binnen de gemeente, met een uitgebreid
netwerk naar enerzijds de professionele hulp (Sociaal Team) en anderzijds naar nagenoeg
alle relevante organisaties (met professionals of met vrijwilligers, van sport tot cultuur, van
particuliere initiatieven tot scholen) is het niet vreemd dat een zwaan-kleef-aan-effect
ontstaat en dat het logisch wordt gevonden om nieuwe, noodzakelijk geachte taken ook te
beleggen bij Welzijn Zuidplas.
De besturen van stichting Samen Zuidplas en NPV zien nadrukkelijk met de gemeente en
anderen de meerwaarde van de nieuwe taken. Maar tevens willen de besturen bewaken dat
de groei van de organisatie ook momenten van consolidatie kent. Op zekere momenten
moet er een kans zijn om even tot rust te komen, voordat een volgende stap gezet kan
worden. Daarnaast heeft de organisatie nadrukkelijk te maken met huisvestingsproblemen.
Personeel en vrijwilligers moeten uiteindelijk ook een werkplek krijgen. Met de gemeente is
en wordt gekeken naar hoe de groei op deze twee aspecten in goede banen geleid kan
worden. Nadrukkelijk is in beeld dat in de komende jaren de organisatie nog een aantal
taken toegedeeld kan krijgen en die moeten dan logisch worden ingepast in de organisatie
en de huisvesting.
Een belangrijke taak welke in het voorbije jaar is uitgebouwd betreft het cluster rondom de
sociaal raadsvrouw, de formulierenbrigade en de budgetmaatjes. Dit cluster aan diensten
onder de overkoepelende naam ‘Raad en Daad’ is samengesteld uit diverse medewerkers en
meerdere vrijwilligers, waarbij taken zijn overgenomen van de gemeente, de
intergemeentelijke dienst voor Werk en Inkomen en een belangrijke groei van de eigen
vrijwilligersgroep.
Begin 2018 wordt afscheid genomen van twee medewerkers die verbonden zijn op het
gebied van sport en bewegen. Met de oprichting van een gemeente-brede sportstichting is
het logischer deze medewerkers over te dragen aan die stichting. Maar in het veld blijven de
afstanden klein en de contacten groot.
In 2017 is op tijdelijke basis ten behoeve van een aantal diensten de bovenverdieping van De
Hoed in gebruik genomen. Naar het zich laat aanzien zal in de loop van 2018 een
permanente en ook ruimere huisvesting in gebruik genomen kunnen worden, een en ander
wordt in samenspraak met de gemeente onderzocht. Een concentratie van diensten op één
locatie zal zeer welkom zijn.
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Als besturen bemerken we dat de druk die op de medewerkers wordt gelegd in 2017 niet
veel groter is geworden, maar ook niet echt minder is. Nadrukkelijk hopen we dat in 2018 tot
consolidatie van een aantal ontwikkelingen wordt gekomen, waardoor er iets meer rust kan
komen in de organisatie. Als besturen zijn we er erg blij mee dat iedereen zich enthousiast
blijft inzetten voor het gezamenlijke doel. Dit jaarverslag, tot stand gekomen door bijdragen
van alle medewerkers, is daar een mooi voorbeeld van. We wensen u dan ook veel
leesplezier.
Ben de Deugd
Voorzitter Stichting Samen Zuidplas
Teun Bogaard
Voorzitter NPV, afdeling Zuidplas

Teamuitje, mei 2017
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1. Bestuurlijk verslag
1.1 Inleiding
Stichting Samen Zuidplas vormt met de Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zuidplas,
het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas, dat op 18 mei 2016 werd gelanceerd. Naast
het samenwerkingsverband verzorgt de NPV Zuidplas ook eigen activiteiten (thuishulp),
waarvoor zij afzonderlijk subsidie ontvangen.
Achterliggende gedachte is dat per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente
op het gebied van jeugd, zorg en welzijn aanmerkelijk is toegenomen door de diverse
transities. De gemeente heeft aangegeven te willen investeren in een sterk welzijnsveld, dat
vooral wordt gedragen door vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Uit deze wens is het
samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas ontstaan, om te fungeren als krachtige speler
binnen het sociaal domein.
Het jaar 2017 was een jaar van groei. Het personeelsbestand werd verder uitgebreid en ook
het aantal vrijwilligers nam enorm toe. In 2017 kregen de nieuwe diensten ‘Raad en Daad’
en ‘Vrijwilligers Informatie Punt’ verder vorm. Inmiddels zijn beiden niet meer weg te
denken uit het dienstenaanbod binnen de gemeente. Met ingang van 1 januari 2017 is ook
het Moluks Ouderenhuis samengevoegd bij Welzijn Zuidplas, wat o.a. betekent dat de
financiering via Stichting Samen Zuidplas loopt en activiteiten inhoudelijk worden
afgestemd. In dit hoofdstuk wordt in grote lijnen verslag gedaan van alle ontwikkelingen in
2017. In de aansluitende hoofdstukken volgt een specifieke omschrijving per werkvorm.
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 Doelgroep en doelstelling
Welzijn Zuidplas heeft als doelgroep alle inwoners van de gemeente Zuidplas van 0 tot 100
jaar. Statutair is het doel van Stichting Samen Zuidplas als volgt vastgesteld:
‘’De stichting heeft tot doel het bevorderen van welzijn van de inwoners in de gemeente
Zuidplas in brede zin, in het bijzonder door alleen of met andere partijen een gemeente
brede welzijnsorganisatie in stand te houden en/of te faciliteren.’’
Statutair is het doel van NPV, afdeling Zuidplas, als volgt vastgesteld:
‘’De afdeling stelt zich ten doel vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus
bij te dragen aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleids)beïnvloeding,
belangenbehartiging (inclusief lotgenotencontact), voorlichting en praktische hulp in
gezondheid en ziekte.’’
1.3 Visie en missie
Welzijn Zuidplas streeft naar een lokale samenleving met een sterke sociale cohesie, waarin
elke inwoner regie heeft op eigen leven, naar vermogen meedraait in de maatschappij en
bereid is iets voor een ander te betekenen (visie). Om dit voor elkaar te krijgen wil Welzijn
Zuidplas organisaties, vrijwilligers en inwoners duurzaam met elkaar verbinden, door
activiteiten, diensten en producten te verzorgen die het beste in de mens naar boven halen
(missie).
1.4 Personeelsbestand
Het personeelsbestand van Welzijn Zuidplas staat op de loonlijst van Stichting Samen
Zuidplas. Op 31-12-2017 waren er 22 mensen in dienst van Stichting Samen Zuidplas
(14,9 fte).
Personeelswijzigingen in 2017
- Met ingang van 1 april 2017 heeft Cemil de Wolf het stokje overgenomen van Azzouz
Zaroual als tienerwerker.
- Met ingang van 1 juni 2017 is Ruth Derksen begonnen als Sociaal Makelaar.
- Met ingang van 1 september 2017 is Annelies Simons begonnen als
Mantelzorgconsulent, specifiek doelgroep jongeren.
- Met ingang van 1 november 2017 is Britta den Hollander aangesteld als 2e
coördinator Raad en Daad.
Naam
Allard Lammerts van Bueren
Anita Markus
Annelies Simons
Anton Schrammeijer
Brian van Aagten
Britta den Hollander
Cemil de Wolf
Cherel Satijn
Debbie van den Bos
Joke Deelen
Jolanda van der Maas

Functie
Ambulant jongerenwerker
Coördinator Raad en Daad
Consulent Steunpunt Mantelzorg
Beheerder/jongerenwerker
Coördinator BRAinS
Coördinator Raad en Daad
Tienerwerker
Ouderenadviseur
Medewerker Sportstimulering
Consulent Steunpunt Mantelzorg, Beleidsmedewerker
Coördinator Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)
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Kim Terbrack
Lucie Polman
Luug Smit
Marije Dirksen
Miranda van de Stadt
Nel Wakker
Romana van Wensveen
Ruth Derksen
Serife Acar
Shantie Hannoeman
Tine Kortekaas

Medewerker Jongereninformatie & Communicatie
Administratief medewerker, receptionist
Ambulant jongerenwerker
Teammanager
Medewerker Sportstimulering
Consulent Steunpunt Mantelzorg
Medewerker Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)
Sociaal Makelaar
Sociaal Raadsvrouw
Ouderenadviseur
Administratief medewerker, receptionist

Op 31-12-2017 bestond het schoonmaakteam van jongerencentrum ’t Blok uit 4 personen.
Zij verrichten hun werkzaamheden met behoud van uitkering, in afstemming met Sociale
Zaken, GR IJsselgemeenten. 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.
NB: Eind 2017 werd bekend dat werknemers Debbie van den Bos en Miranda van de Stadt
miv februari 2018 overgaan naar de nieuwe Sportstichting. Ook ontstond er een vacature
voor de financiële administratie, waar begin 2018 invulling aan is gegeven door Andre Klerks.
Op moment van schrijven staan er dan ook 21 mensen op de loonlijst (13,7 fte).
1.5 Bestuurssamenstelling, vrijwilligers en stagiaires
Het bestuur van Stichting Samen Zuidplas bestaat uit 5 onbezoldigde leden. Op 31-12-2017
bestond het bestuur uit:
Naam
Ben de Deugd
Abdessalam El Azzouzi
Jan Ambachtsheer
Joke Peelen-van Gelderen
Saskia Lavooij

Functie
Voorzitter
Secretaris
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Datum in functie
01-01-2003
01-01-2017
05-05-2003
26-05-2010
04-12-2017

Medio 2017 nam Vincent Severins afscheid als penningmeester. Op moment van schrijven is
er een kandidaat, Ludo Commijs, die proef meedraait en naar verwachting invulling zal gaan
geven aan de vacature penningmeester.
Het bestuur van NPV Zuidplas bestaat uit:
Naam
Functie
Teun Bogaard
Voorzitter
Ad schouten
Penningmeester
Nelie Ligchaam-van Rossum
Secretaris
Wim van Dorp
Algemeen lid
Wilma van der Vlegel
Algemeen lid
Huib den Hollander
Algemeen lid
Ellis de Rooij
Algemeen lid

Datum in functie
16-04-2010
01-10-2015
15-05-2017
01-10-2015
01-10-2015
19-09-2011
15-05-2017
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Vrijwilligers
Door verdere groei van het activiteiten- en dienstenaanbod in 2017 is het
vrijwilligersbestand uitgebreid naar zo’n 120 vrijwilligers, in leeftijd variërend van 10 tot 75
jaar. Deze vrijwilligers zijn actief voor diverse diensten, zoals: jeugd- en jongerenwerk (o.a. ’t
Blok, buurthuis JWF), ouderenadvisering (o.a. preventieve huisbezoeken, Verhalengroep en
De Huiskamer), Raad en Daad (o.a. formulierenbrigade en budgetmaatjes), Vrijwilligers
Informatie Punt en het Moluks Ouderenhuis. Daarnaast zijn vrijwilligers actief voor
ondersteunende diensten zoals fotografie, administratie en financiële controle.
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
ontspanning en vrijwilligers konden kiezen om deel te nemen aan een
workshop hoelahoep, karikatuur tekenen of bierproeven. Daarnaast
werd er per werkvorm een eigen waarderingsmoment voor de
vrijwilligers georganiseerd.
Stagiaires
Welzijn Zuidplas neemt stagiaires aan van zowel het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo) als het
Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo). Daarnaast worden er jaarlijks maatschappelijke
stagiaires van het middelbaar onderwijs ingezet. Stichting Samen Zuidplas staat
geregistreerd bij SBB als erkend leerbedrijf. In 2017 zijn onder leiding van de
beroepskrachten 3 stagiaires vanuit hbo en mbo werkzaam geweest. Daarnaast waren er
diverse stagiaires actief in wijkgebouw JWF in de Molukse wijk.
Naam
Opleiding
Werkvorm
Stageperiode
Gerben Louwerse
SCW, MBO
Jongerenwerk
sept ‘16 t/m juni ‘18
Anita Markus
MWD, HBO
Raad en Daad
sept ’16 t/m juni ‘18
Eva Bontenbal
Toegepaste psychologie
Ouderenadvies
sept ’17 t/m juni ‘18
Hogeschool Leiden
1.6 Dienstenaanbod
Vanuit Welzijn Zuidplas worden de volgende diensten aangeboden: Jeugd- en jongerenwerk,
Mantelzorgondersteuning en waardering, Ouderenadvisering, Vrijwilligersondersteuning en
waardering, Raad en Daad en Educatie (integratie bevorderende activiteiten voor mensen
met een achterstand). Het Moluks Ouderenhuis is per 1 januari 2017 aangesloten. In de
komende hoofdstukken wordt verder ingegaan op al deze diensten en bijbehorende
activiteiten.
Het brede dienstenaanbod is er debet aan dat Welzijn Zuidplas een breed netwerk heeft
opgebouwd, met name wat betreft de lokale organisaties binnen het sociaal domein. De
belangrijkste externe contacten van de besturen van Stichting Samen Zuidplas en de NPV
Zuidplas hebben plaatsgevonden met gemeente Zuidplas, waarbij vooral werd gesproken
over alternatieve huisvesting en de positionering van Welzijn Zuidplas binnen het sociaal
domein.
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In 2017 kwam de brochure van Welzijn Zuidplas uit, met daarin
aandacht voor het gehele activiteiten- en dienstenaanbod. Naast
algemene informatie, staan in deze brochure quotes van gebruikers
en mooie foto’s afgebeeld. Voor alle inwoners,
samenwerkingspartners en andere betrokkenen een handig
naslagwerk. Eind van het jaar werd aanvullend op deze brochure,
een flyer huis-aan-huis verspreid. Een compact overzicht met daarin
o.a. alle mobiele nummers en e-mailadressen van het personeel,
om een laagdrempelige toegang te waarborgen.

In mei 2017 bestond Welzijn Zuidplas 1 jaar. Naar aanleiding hiervan werd de gemeenteraad
uitgenodigd voor een ‘speeddate’ in ’t Blok. Elke werkvorm presenteerde zich aan een tafel
waar de raadsleden bij toerbeurt aan konden schuiven. Zo konden de raadsleden op ludieke
wijze kennis maken met Welzijn Zuidplas. Een geslaagd event waar in 2018 naar verwachting
een vervolg op komt.
1.7 Tot slot
De besturen kijken tevreden terug op het eerste volledige jaar van
samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas. In 2017 heeft de organisatie
zich verder ontwikkeld en invulling gegeven aan een aantal nog
openstaande vacatures. Nieuwe diensten zoals het Vrijwilligers
Informatie Punt en Raad en Daad hebben verder gestalte gekregen en
zijn uitgegroeid tot diensten van formaat, die niet meer zijn weg te
denken uit het huidige aanbod. In 2017 zijn er diverse gesprekken
gevoerd met vastgoed en gemeente over een mogelijke verhuizing
naar het Raadhuisplein. Begin 2018 zijn deze plannen verder uitgewerkt en is er goede hoop
om in het najaar van 2018 te verhuizen naar deze nieuwe locatie. In nog geen twee jaar tijd
heeft Welzijn Zuidplas laten zien in staat te zijn een organisatie neer te zetten waarbij een
groot deel van de vragen van inwoners met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning,
worden opgevangen. Waarbij inwoners worden gestimuleerd zich in te zetten als vrijwilliger
en waarbij inwoners elkaar op tal van plekken, manieren en momenten kunnen ontmoeten.
Voor talentontwikkeling, lotgenotencontact, informatie en advies of gewoon voor een
luisterend oor en een kopje koffie. Na sterke groei van de organisatie was er in 2017 de wens
om te consolideren. Zonder vooruit te willen lopen op de uitkomst van de lopende discussie
omtrent de meest wenselijke inrichting van het gehele veld van welzijn en zorg, willen beide
besturen aangeven dat de organisatie inmiddels goed ‘voet aan de grond heeft’, waarmee
verdere uitbouw in 2018 tot de mogelijkheden behoort.
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NB: Dit jaarverslag is een inhoudelijk verslag van alle activiteiten en diensten die zijn
uitgevoerd in 2017 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 2017 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 inwoners van de gemeente Zuidplas een vraag of probleem
hebben op het gebied van zorg, werk, jeugdhulp en/of
inkomen kunnen ze gebruik maken van de mogelijkheid van
onafhankelijke cliëntondersteuning. Welzijn Zuidplas is één van
de organisaties die door de gemeente is aangewezen om deze
vorm van ondersteuning te geven. Andere partijen zijn MEE,
Kernkracht en het SVO.
Het doel is om de zelfredzaamheid van inwoners te versterken, door ondersteuning te
bieden bij hulpvragen die kosteloos en onafhankelijk is.
Binnen Welzijn Zuidplas wordt onafhankelijke cliëntondersteuning gegeven door de
ouderenadviseurs, de mantelzorgconsulenten, de sociaal raadsvrouw en budgetmaatjes.
2.1.2. Belangrijkste gebeurtenissen in 2017
Samenwerking aanbieders onafhankelijke cliëntondersteuning
Op initiatief van Welzijn Zuidplas is er twee keer gezamenlijk overleg geweest met MEE,
Kernkracht en het SVO. Tijdens het overleg werd kennis gemaakt met elkaars werkwijze en
werden knelpunten gedeeld. Er is ook onderling gebruik gemaakt van elkaars diensten. Elke
organisatie heeft weer zijn eigen expertise. In samenwerking met de gemeente is de folder
Onafhankelijke cliëntondersteuning verder ontwikkeld en vastgesteld. Deze folder wordt via
de WMO vanuit de gemeente verspreid. Er is in gezamenlijkheid voorlichting gegeven aan
het Sociaal Team.
Raad en Daad: Sociaal raadsliedenwerk en budgetmaatjes
Beide partijen hebben doorlopend onafhankelijke cliëntondersteuning verleend tijdens hun
werkzaamheden. Te denken valt aan steun bij het aanvragen van kwijtscheldingen van
belastingen, opstellen van bezwaarschriften en bemiddelen bij belastingdienst en
schuldeisers. Hierin werd samengewerkt met advocatuur, GR IJsselgemeenten en
sociaaljuridisch loket. Er werd zeer regelmatig begeleiding geboden naar en ondersteuning
geboden bij gesprekken met een ‘eisende’ partij.
Ouderenadvisering en mantelzorgondersteuning
Deels werd de onafhankelijke cliëntondersteuning preventief uitgevoerd, door mensen te
bezoeken van 75 jaar en ouder en de ondersteuning aan te bieden. Deels werd de
ondersteuning aangeboden als mensen zich met een hulpvraag aanmelden. Ouderenadvies
en steunpunt mantelzorg hebben samen rond 500 huisbezoeken afgelegd in 2017. De
ondersteuning is gevraagd op toegang tot zorg en welzijn, op vergoeden van zorg en eigen
bijdragen, keukentafelgesprekken en bij bezwaarschriften.
Voor beide diensten geldt dat zij ook met hun groepsgerichte activiteiten de aandacht
kunnen vestigen op de onafhankelijke cliëntondersteuning. Ouderenadvies heeft
maandelijks een ontmoetingsmoment met ouderen in elk dorp van Zuidplas. Mantelzorg
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heeft voorlichtings- en thema-avonden die gemiddeld door 30 mensen per keer bezocht
worden. De informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuning werd opgenomen in alle
pr-materialen van Welzijn Zuidplas (o.a. brochure, flyer, site) en wordt vanuit de WMO
meegestuurd naar cliënten die een voorziening hebben aangevraagd.
2.1.3. Beoogd resultaat
Vanuit terugkoppeling van hulpvragers is de conclusie te trekken dat zij zich over het
algemeen gezien en geholpen voelen, met juiste informatie, met goed advies en met goede
steun. De samenwerkende partijen weten elkaar te vinden en vullen elkaar aan als het gaat
om de onafhankelijke cliëntondersteuning. Qua bekendheid/vindbaarheid lijkt een
verdiepingsslag nodig. Inwoners lijken niet altijd op de hoogte te zijn van deze vorm van
ondersteuning.
2.1.4 Statistieken 2017
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, Kernkracht en SVO en
vrijwilligersorganisaties
• Sociaal Team
• Gemeente Zuidplas (beleidsmedewerkers; o.a. voor de kaders van onafhankelijke
cliëntondersteuning)
• Huisartsen, POH-ers en casemanagers
2.1.6. Aandachtspunten voor 2018
• Vindbaarheid en bekendheid verbeteren, bijv. door opnemen van promotiefilmpje.
• Het waarborgen van een laagdrempelige toegang op dorpsniveau.
• Meer informeel en preventief werken door het proactief benaderen van mensen en
informatie en advies ook ongevraagd dichtbij brengen.
• Blijvend integraal samenwerken.
• Helder profileren op welke gebieden er onafhankelijke cliëntondersteuning geboden
wordt, ook richting samenwerkingspartners.
Storytelling
Ervaringen van hulpvragers
“Ik snapte niet waarom ik geen PGB kreeg. Al 4 jaar heb ik dit ontvangen en mijn
administratie goed op orde gehad. Mijn vraag om een PGB werd afgewezen. Ik zou zorg in
natura krijgen. Maar ik had de vrijheid van een PGB nodig om de juiste zorg voor onze zoon
in te kopen. Gelukkig heeft steunpunt Mantelzorg mij geholpen een gesprek voor te bereiden
zodat ik goed zou kunnen verwoorden wat ik wil. Dat is gelukt!! Ik krijg weer een PGB!”
“Ik had geen idee welke zorgverzekering passend voor mij is, nu ik chronisch ziek blijk te zijn…
gelukkig ben ik goed geholpen.”
“Heb ik nu wel of geen recht op zittend ziekenvervoer? Ik weet het niet meer… Nu heb ik
passend vervoer naar het ziekenhuis.’’
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Ervaringen van hulpbieders
“Ik heb deze hulpvrager kunnen wijzen op zijn ‘recht’ een PGB aan te vragen. We bespraken
de gronden van afwijzing en bereidden het gesprek voor waarin vader rustig en
weloverwogen, zonder spanning en te veel emotie, zijn punten duidelijk kon maken. Op het
moment zelf was het voldoende dat ik er was.”
"Doordat ik in gesprek kwam met deze mevrouw kon ik haar de weg wijzen naar
verschillende plaatsen van ontmoeting in Zuidplas. Binnenkort ga ik met haar mee naar een
inloophuis."

2.2. Mantelzorgondersteuning en waardering
2.2.1. Toelichting
Het Steunpunt Mantelzorg bestaat sinds 2011. Op vraag van toenmalig wethouder Jan
Verbeek is de NPV (vrijwilligersorganisatie voor praktische thuishulp) van start gegaan met
een pilot om mantelzorgers in Zuidplas te ondersteunen. Deze pilot heeft geresulteerd in het
Steunpunt Mantelzorg. De medewerkers van het mantelzorgsteunpunt zijn geselecteerd uit
de achterban van de NPV. Sinds 2016 staan de consulenten op de loonlijst van Stichting
Samen Zuidplas en worden inhoudelijk aangestuurd door de NPV (1,22 fte)
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 (-18) geldt dat er in je gezin iemand is die hulp nodig heeft
vanwege een lichamelijke of psychische beperking, waardoor je leven anders verloopt dan
dat van een gemiddelde leeftijdsgenoot.
Het Mantelzorg Steunpunt kent een aantal resultaatgebieden die elk een bijdrage leveren
aan het doel:
1. Exploitatie van het steunpunt Mantelzorg
2. Jaarlijkse Mantelzorgdag en waardering per dorp
3. Het verzorgen van vrijwillige respijtzorg
4. Voorlichting en lotgenotencontact
5. Het leveren van beleidsinformatie over mantelzorg aan de gemeente Zuidplas door
regelmatig overleg
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2017 heeft plaatsgevonden,
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat de
aandachtspunten zijn om verder op in te zetten.
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2.2.2. Belangrijkste gebeurtenissen in 2017
1. Exploitatie Steunpunt Mantelzorg
• In 2017 is de toename van geregistreerde mantelzorgers gestaag doorgezet. 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 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.
• Met ingang van 01-09- 2017 werd het team uitgebreid met een collega (0,55 fte) die
zich met name richt op het vinden van de (allochtone) jonge mantelzorger.
Financiering gebeurt vanuit eigen middelen van de NPV voor een periode van 16
maanden. Het aantal geregistreerde jonge mantelzorgers is hierdoor gestegen van 11
naar 67.
2. Jaarlijkse Mantelzorgdag en waardering per dorp
• Namens de gemeente Zuidplas werd
waardering overgebracht tijdens
bijeenkomsten in de dorpen. Tijdens een
gezellige high tea bedankten we de
mantelzorgers en was er gelegenheid voor
lotgenotencontact. De high tea werd
bezocht door 25 bezoekers per dorp.
• In maart werd er een thema- avond
georganiseerd rondom het thema
‘Mantelzorg en vitaliteit’. Deze avond
werd bezocht door 25 mantelzorgers.
• Op zaterdag 11 november vond de jaarlijkse Mantelzorgdag plaats. Op het
programma stond een bezoek aan Museum de Delft in Rotterdam, een lekkere lunch
en diverse workshops. Om hier te komen werd een dubbeldekker bus ingezet,
waarmee de dag gelijk feestelijk van start ging. Voor vertrek sprak wethouder Daan
de Haas de deelnemers toe en dankte hen namens de gemeente voor de goede zorg
die zij hun naasten geven. Er namen 70 mantelzorgers deel aan deze dag.
3. Vrijwillige respijtzorg
• Vanuit Steunpunt Mantelzorg is deelgenomen aan een werkgroep over respijtzorg.
Deze werkgroep ging in 2016 van start en is in 2017 gecontinueerd. De werkgroep
bestond uit beleidsmedewerkers van de 5 gemeenten uit de regio en directies en
medewerkers van organisaties die met respijtzorg te maken hebben.
Respijtzorg was een van de onderwerpen op de Regionale transformatieagenda van
de gemeente Zuidplas. In acht bijeenkomsten is er gewerkt aan het inzichtelijk maken
van de beschikbaarheid van verschillende vormen van respijtzorg en de knelpunten
die er zijn.
• Vanuit Steunpunt Mantelzorg werd in 2017 gesignaleerd dat er behoefte bestaat
rond de opvang en ondersteuning van (ouders van) kinderen met autisme. Begin
2018 worden de eerste stappen gezet voor het uitwerken van een pilot ‘Regelarme
en drempelloze respijtzorg’.
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•

In 2017 is bij 8 hulpvragen ingezet op betaalde respijtzorg, in samenwerking met de
Wmo van de gemeente of met de zorgverzekeraar.

4. Voorlichting en lotgenotencontact
• In verband met de hoeveelheid tijd die is opgegaan in het persoonlijke begeleiden
van mantelzorgers is er dit jaar geen nieuwsbrief verschenen. Er werd voor
bijeenkomsten gepubliceerd via de regionale krant en de sociale media.
• Via lokale media heeft Steunpunt Mantelzorg berichten geplaatst waarin
mantelzorgers werden geattendeerd op kosten die opgevoerd kunnen worden bij de
belastingaangiften en op voordelen van de verschillende zorgverzekeringen met het
oog op vergoedingen voor mantelzorg.
• In maart is een thema-avond gehouden waarop
mantelzorgers elkaar hebben ontmoet rond het thema:
‘Hoe blijf ik vitaal tijdens mijn mantelzorgen?’ Vanuit de
metafoor van de weegschaal die en balans aangeeft
tussen draaglast en draagkracht is gekeken naar de
draagkracht: welke wensen liggen er op het terrein van
zorg voor lichaam, ziel, hart en hoofd? Dit thema is een
terugkerend thema in de persoonlijke begeleiding van
mantelzorgers.
• In 2017 is er voorlichting gegeven aan instellingen van intramurale zorg. In o.a. de
Eersteling in Moerkapelle heeft Steunpunt Mantelzorg het gesprek op gang gebracht
over hoe mantelzorgers (meer) betrokken kunnen worden bij de gehele verzorging
van de bewoner. Er is een aanzet gegeven tot meer en betere samenwerking tussen
verzorgend en verplegend personeel, mantelzorgers en bewoners.
• Op het Alzheimercafé (speciaal maandelijks café voor mensen die aan Alzheimer
leiden en voor hun naasten) is voorlichting gegeven over diverse onderwerpen, zoals:
het ‘niet-pluis-gevoel’ bij beginnende dementie, de veranderende relatie met de
partner en kinderen en hoe en wat te doen bij opname. Er zijn 10 bijeenkomsten
geweest in de verschillende dorpen van Zuidplas. Gemiddeld waren er 10 mensen per
avond aanwezig. Ook professionals bezoeken deze avonden.
5. Het leveren van beleidsinformatie over mantelzorg aan de gemeente Zuidplas door
regelmatig overleg met de gemeente
• Er is op verschillende terreinen meegedacht over onderwerpen die de gemeente
aanbracht in het kader van de Regionale transformatie agenda. Dat geldt voor het
onderwerp Respijtzorg (deelname aan de werkgroep Respijtzorg) en voor
Onafhankelijke cliëntondersteuning (deelname aan overleg met MEE MH, Kernkracht
en vrijwilligersorganisaties, zoals SVO).
• Er is meegedacht over het al of niet voortzetten van de pilot HHT (huishoudelijke
hulp Toelage), een voorziening voor mantelzorgers die binnen de afgesproken kaders
enkele uren huishoudelijke hulp kunnen aanvragen tegen een lage eigen bijdrage.
• Er is deelgenomen aan de bijeenkomst en meegedacht in de schriftelijke evaluatie
van het Sociaal Team van Zuidplas.

15
Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband van Stichting Samen Zuidplas en de NPV Zuidplas.

2.2.3. Beoogd resultaat

Het Steunpunt Mantelzorg is goed bekend in gemeente Zuidplas. Het is lastig in te schatten
of het aantal overbelaste mantelzorgers afneemt. Het was de wens om dit jaar vooral in te
zetten op een preventieve aanpak, waarbij mantelzorgers al bekend raken bij het steunpunt
vóór zij overbelast raken. Er wordt echter nog zo’n groot beroep gedaan op de consulenten
door overbelaste mantelzorgers, dat hier nauwelijks ruimte voor is.
Het aantal mantelzorgers dat om hulp vraagt is weliswaar toegenomen maar dit betreft
vooral overbelaste mantelzorgers. Het betreft hulpvragen op divers gebied, van vraag om
(betaalde) respijtzorg, ondersteuning bij keukentafelgesprekken tot hulp bij opstellen van
zorgplannen etc. Het aantal jonge mantelzorgers dat zich laat registreren en ondersteunen is
in 2017 reeds op kleine schaal toegenomen, mede door deelname aan de landelijke
mantelzorgdag. Naar verwachting zal dit aantal in 2018 verder stijgen, door specifieke
personele inzet op de jonge mantelzorger. Er was in 2017 een toename van deelname 1gezin-1 plan in samenwerking met Sociaal Team (ST); van 2 multidisciplinaire overleggen in
2016 naar 18 in 2017. Daarnaast is er telefonisch of per mail regelmatig overleg geweest op
casusniveau met het ST en andere verwijzers. Bij het oproepen van partijen voor een
dergelijk overleg wordt steeds meer aan de invalshoek vanuit de mantelzorger gedacht.
2.2.4. Statistieken 2017
Het overgrote deel van de contacten verloopt via huisbezoeken bij de mensen thuis.
Soms komt men naar de locatie aan de Meidoorn. En in enkele gevallen is er een telefonisch
consult.

SOORTEN HULPVRAGENL

aantal hulpvragen van 100%
respijtzorg/Wmo/HHT

13,36
13,7
onafhankelijke… 8,56
12,63
begeleiding/ondersteu…
25,48
4,86
algemene vragen
21,41
0

10

20

30

PROCENTEN HULPVRAGEN

•
•
•
•
•

298 gesprekken met mantelzorgers, bestaande uit huisbezoeken, op locatie
Meidoorn of telefonisch.
Het aantal geregistreerde jonge mantelzorgers gestegen van 11 naar 67.
Het Alzheimercafé vond 10 keer plaats, met gemiddeld 10 bezoekers per keer.
Gemiddeld 25 deelnemers per waarderingsactiviteit/thema avond.
Bij 18 hulpvragen inzet gepleegd via 1 gezin-1 plan i.s.m. het ST.

2.2.5. Samenwerkingspartners
• Opvallend is dat in 2017 het contact met het Sociaal Team is toegenomen. Vooral op
cliëntniveau is er veel overleg geweest, waarbij een structuur ontstaat voor
samenwerking. Bij 18 hulpvragen is er gezamenlijke inzet gepleegd via 1-gezin-1-plan.
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1-gezin-1-plan gesprekken komen 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.
•

Er is regelmatig overleg geweest op gebied van ‘witte vlekken’ (gebieden die ontdekt
worden waar geen goede hulp voorhanden is), waarbij samen met de gemeente en
mogelijke samenwerkingspartners werd gekeken hoe hierop in te kunnen spelen.
Vanuit Steunpunt Mantelzorg is het initiatief genomen om partijen die te maken
hebben met een hulpvraag rond een kind met een beperking in het Autistisch
Spectrum bij elkaar te brengen om te sparren over de kaders van vrijwillige inzet bij
deze doelgroep en de kaders van een maatwerkvoorziening te bespreken.

•

Vanuit Steunpunt Mantelzorg en het VIP is een bijeenkomst geïnitieerd met
vrijwilligersorganisaties waarin gesproken is over de vrijwillige inzet bij multi problem
casuïstiek. Vanuit deze bijeenkomsten worden taken meegenomen en uitgevoerd. In
2018 worden deze overleggen hervat.

•

Voor de inzet van vrijwillige respijtzorg is er veel contact geweest met de
vrijwilligersorganisaties in Zuidplas en overkoepelende landelijke organisaties, zoals
CAK, CIZ, Per Saldo en zorgverzekeringen.

•

Dit jaar is via Expertise Mantelzorg gewerkt aan het vergroten van kennis rond
thema’s die spelen bij mantelzorgers, zoals: overbelasting, het vinden van bronnen
voor vitaliteit en financiële regelingen voor mantelzorgers. Er is een begin gemaakt
met het thema Mantelzorg en Werk.

2.2.6. Aandachtspunten voor 2018
• Inzet op preventie, het voorkomen van overbelaste mantelzorgers. O.a. door het
aanbieden van trainingen die inzetten op het langer volhouden van mantelzorg
zonder overbelasting.
• Continuering inzet op specifieke doelgroep; de jonge mantelzorger. O.a. doelgroep
zoeken en vinden door voorlichting op scholen.
• Samenwerking met organisaties die zorg aan jeugd geven.
• (Nog) meer aandacht voor bekendheid en lagere toegankelijkheid, o.a. door middel
van contacten met huisartsen en POH-ers.
• Het bieden van voorlichting op thema’s Mantelzorg en Werk.
• Het opnieuw bieden van ontmoeting rond autisme.
• Het monitoren van mantelzorgers met wie al langere tijd geen contact is geweest.
• Het uitbrengen van nieuwsbrieven en actuele artikelen over mantelzorg.
• Het onderzoeken welke vraag op gebied van respijtzorg leeft onder mantelzorgers en
hoe aan deze vraag tegemoetgekomen kan worden.
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•

•

Het aantal bezoekers Alzheimercafé loopt iets af. In 2018 wordt verder gezocht naar
de oorzaak hiervan en wordt gezocht naar een vorm voor het Alzheimercafé die
aansluit bij de wensen van de bezoekers.
Goede parameters in cliëntregistratiesysteem (SW Office) aanbrengen, zodat er
specifiekere informatie kan worden opgehaald.

Storytelling
“Ik had eerst geen idee wat jullie voor mij konden betekenen, maar het was duidelijk
merkbaar dat jullie goed weten wat mantelzorg is en wat ik nodig had. Bedankt voor de
steun en het stimuleren. Ik kan er weer tegen en blijf alert op wat mijn lijf, mijn hoofd, mijn
ziel en mijn hart aangeven. Zo blijf ik vitaal!” (mantelzorger na de thema-avond ‘Mantelzorg,
hoe houd ik het vol’?, maart 2017)
“Hé, jij zit bij mij op school! Ik wist niet dat er bij jou ook wat aan de hand was…” (jonge
mantelzorger op de Mantelzorgdag).

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. Het jaar 2017 is dan ook het eerste volledige jaar van het VIP. Zoals u in dit
hoofdstuk kunt lezen is er ontzettend veel gebeurd in dit jaar; van mooie
waarderingsmomenten voor vrijwilligers, tot drukbezochte trainingen en matching bij
hulpvragen. Hierbij is volop samenwerking gezocht met andere partijen en is er ook veel
aandacht besteed aan communicatie en pr.
Bij het VIP zijn een coördinator en een medewerker werkzaam (1,5 fte). Beiden staan op de
loonlijst van Stichting Samen Zuidplas en de coördinator wordt inhoudelijk mede
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.
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 2017 heeft plaatsgevonden,
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat de
aandachtspunten zijn om verder op in te zetten.
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2.3.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2017
1. Advies en ondersteuning
Via diverse kanalen is er informatie en advies verstrekt aan zowel organisaties als
vrijwilligers.
•

•
•

•
•

Nieuwsbrief: Elk kwartaal werd er een nieuwsbrief verzonden met daarin informatie
over trends en ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk en over het
trainings- en activiteitenaanbod. De nieuwsbrieven werden verstuurd aan ca. 600
adressen, bestaande uit contactpersonen van organisaties en vrijwilligers die zich
persoonlijk voor de nieuwsbrief hadden aangemeld. Statistieken laten zien dat de
nieuwsbrieven goed gelezen worden. Dit blijkt ook uit de vele aanmeldingen die
binnenkomen voor trainingen en andere activiteiten.
Lokale media: Informatie over het activiteiten- en trainingsaanbod werd ook
verstrekt via de lokale media zoals Omroep Zuidplas, Gouwe IJssel nieuws en Hart
van Holland.
Website: Op www.welzijnzuidplas.nl is een deel van de website ingericht voor
organisaties die met vrijwilligers werken en voor de vrijwilligers zelf. Hier staat
informatie over bijvoorbeeld VOG, vrijwilligersverzekering, vrijwilligersvergoeding
etc. Deze informatie wordt voortdurend aangepast aan de veranderende wet- en
regelgeving.
Vragen: Er kwamen 58 gerichte vragen binnen; het merendeel (35) was een
hulpvraag m.b.t. vrijwillige inzet. Andere vragen gingen over
informatie/kennismaking, marktplaats, de vacaturebank, verzekering en VOG.
Inloopspreekuur: In 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor inloopspreekuren op
diverse locaties in de dorpen, die in 2018 van start zullen gaan.

2. Matching en bemiddeling
Vrijwilligersvacaturebank
• In 2017 werden er 79 vacatures geplaatst en werd de vacaturebank bezocht door
gemiddeld 247 bezoekers per maand. Er waren 78 reacties op vacatures, ook wel
"matches" genoemd. Omdat we in 2016 niet over alle gegevens konden beschikken
(vanwege ontbreken koppeling met google analytics tot 15 oktober 2016) geldt 2017
als een 0 meting voor de komende jaren.
• Er is dit jaar flink geïnvesteerd in het verbeteren van de website. Zo wordt er na 3
maanden een automatische mail verstuurd waarbij organisaties gevraagd wordt de
vacatures te verlengen of in te trekken. Op deze manier blijft het aanbod van
vacatures actueel.
• Daarnaast is het nu ook mogelijk om te zien hoe vaak een bepaalde vacature is
bekeken. Dit geeft inzicht in welke vacatures aantrekkelijk zijn voor aspirant
vrijwilligers en welke niet. Opmerkelijk is dat vacatures rondom taalhulp en
vluchtelingen/statushouders populair zijn. Deze worden in vergelijking met andere
vacatures vaak bekeken en er werd vaak op gereageerd. Bestuurlijke functies
daarentegen zijn niet erg in trek. Dit komt overeen met de signalen vanuit het veld.
Het is lastig om bestuurlijke functies ingevuld te krijgen. Bij een van de organisaties
heeft dit geleid tot het opheffen van de organisatie.
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Online platform voor onderlinge hulp
Via inwonersvoorelkaar.nl kunnen inwoners hulpvragen plaatsen als ze (tijdelijk) niet terug
kunnen vallen op het eigen netwerk en daarom op hulp van anderen zijn aangewezen. Een
laagdrempelig platform waar een inwoner terecht kan met álle hulpvragen en er vervolgens
breed wordt gekeken door welke vrijwilliger en/of vrijwilligersorganisatie deze vraag kan
worden opgepakt.
• Om dit platform goed te laten landen is in 2017 gestart met voorlichting bij diverse
organisaties; o.a. de NPV, de SAZ, de KBO en de SVO. Ook zijn diaconieën benaderd in
de dorpen Moerkapelle, Zevenhuizen en Moordrecht. Om het vertrouwen van deze
organisaties te winnen en de schijn van concurrentie weg te nemen is tijdens de
voorlichtingsbijeenkomsten steeds benadrukt dat hulpvragen, indien mogelijk,
worden doorverwezen naar een vrijwilligersorganisatie. De samenwerking verloopt
inmiddels soepel.
• In juni is er een start gemaakt met een pr-campagne om het platform meer
bekendheid te geven onder de inwoners van Zuidplas. Ook in september en begin
oktober is het platform opnieuw onder de aandacht gebracht tijdens burendag en de
week tegen eenzaamheid.
• Vanaf juni tot en met december 2017 zijn er 27 hulpvragen geplaatst. In deze periode
werden 11 nieuwe hulpbieders geregistreerd. Het grootste deel van de hulpvragen
kon worden gematcht. Soms gebeurde dit via een andere organisatie, zoals
bijvoorbeeld de Vrijwillige Thuishulp van de NPV en de SAZ. Een deel werd
ingetrokken, omdat een juist aanbod ontbrak, er professionele hulp nodig bleek of
omdat de hulpvrager of diens familie de hulpvraag op een andere manier kon
oplossen.
Oriëntatiegesprekken
• Via de telefoon en mail kwamen vragen binnen van inwoners die zich oriënteren op
vrijwilligerswerk. Zij werden uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek, waarbij werd
ingegaan op de motivatie van de vrijwilligers, de mogelijkheden en de wensen.
Daarna woerd gezocht naar openstaande vacatures die daarbij aansluiten. Via de
website kan dan rechtstreeks worden gereageerd op passende vacatures. In totaal
zijn er 21 oriëntatiegesprekken gevoerd.
3. Training en deskundigheidsbevordering
De trainingen die vanuit het VIP worden aangeboden zijn onder te verdelen in vier
categorieën:
a. Versterking van vrijwilligersorganisaties, o.a. door toerusting besturen.
b. Het aanleren/versterken van vaardigheden van vrijwilligers.
c. Persoonlijke toerusting.
d. Ondersteuning vrijwilligerscoördinatoren bij aansturing en begeleiding van
vrijwilligers. Op dit vlak is er in 2017 geen training aangeboden. De driedaagse
training voor vrijwilligers- coördinatoren is uitgesteld naar 2018.
Uitgangspunt bij het aanbieden van de trainingen is dat deze goed aansluiten op de wensen
en behoeften vanuit het veld, dat zij de diverse doelgroepen (sport, cultuur, zorg & welzijn)
in het vrijwilligersveld aanspreken en voor een breed publiek toegankelijk zijn.
20
Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband van Stichting Samen Zuidplas en de NPV Zuidplas.

•
•
•
•
•
•

•

Er vonden 12 trainingen plaats, die goed werden bezocht en positief gewaardeerd.
In totaal namen 204 vrijwilligers deel aan de diverse trainingen.
Elke training werd geëvalueerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de trainingen
gemiddeld met ruim een 8 (!) werden gewaardeerd.
Voor sommige trainingen was zoveel belangstelling dat er een reservelijst werd
aangelegd en/of de training opnieuw aangeboden werd.
Ongeveer 5 – 10% van de vrijwilligers meldt zich af. Bij duurdere trainingen wordt er
een vergoeding gevraagd als een deelnemer zich niet of zonder geldige reden
afmeldt.
Het VIP heeft een tweetal trainingen
aangeboden in samenwerking met
andere partners: ‘Vroeg signalering bij
dementie’ in samenwerking met
Transmuraal Netwerk MH en de training
‘Crowdfunding’ in samenwerking met VIP
Gouda en Vrijwilligerswerk
Waddinxveen. Deze training werd
gesponsord door de Rabobank.
Incidenteel namen er tegen betaling
Training Crowdfunding, gesponsord door Rabobank
vrijwilligers uit W’veen deel aan
Gouwestreek, foto Ina Pieterse
trainingen. Op voorwaarde dat er
voldoende ruimte is voor extra vrijwilligers van buitenaf. Dit levert een win-win
situatie op voor beide partijen: het VIP kan het geld dat wordt betaald voor de
deelnemers inzetten voor een extra training. Vrijwilligerswerk Waddinxveen kan op
die manier extra trainingen aanbieden aan haar vrijwilligers.

4. Waardering en promotie
Vrijwilligerswaardering op dorpsniveau
• Vanuit het veld was meerdere keren aangegeven
dat er belangstelling bestond voor waarderingsmomenten op dorpsniveau. Er is voor gekozen
om dit voor de eerste keer in Nieuwerkerk aan
den IJssel te laten plaatsvinden. Enerzijds omdat
dit dorp de meeste inwoners telt en dus ook de
meeste vrijwilligers. Anderzijds was het ook het
langst geleden dat hier een vrijwilligerswaardering had plaatsgevonden (voor het laatst
in 2012). In totaal schreven 111 (!) vrijwilligers
zich in voor de High Tea op Leefgoed De Olifant.
Hoewel het weer zich die dag niet van zijn beste
kant liet zien, gingen de bezoekers toch blij en
tevreden naar huis.

High Tea in Leefgoed De Olifant, foto Ina
Pieterse

21
Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband van Stichting Samen Zuidplas en de NPV Zuidplas.

NB. De waarderingsmomenten op dorpsniveau voorzien in een behoefte. Omdat het om een
kleinschalige activiteit gaat en dichtbij huis, is het voor een breed publiek toegankelijk en
aantrekkelijk. Daarnaast kan goed worden aangesloten bij de cultuur en het karakter van het
betreffende dorp.
Voor de waardering op dorpsniveau gelden de volgende doelgroep criteria:
-Men is vrijwilliger en woont in betreffende dorpskern
-Men is actief als vrijwilliger voor een organisatie of vereniging in de betreffende dorpskern

Vrijwilligerswaardering Zuidplas breed
• Op 7 december, Nationale Vrijwilligersdag, werd er een Live Cooking Buffet
aangeboden bij Hotel Van der Valk. De belangstelling hiervoor was zo groot dat er
een tweede Live Cooking avond werd aangeboden. In totaal kwamen er voor beide
avonden 660 (!) aanmeldingen binnen. De reacties waren lovend. De vrijwilligers
gaven aan zich echt gewaardeerd te voelen en dat het voor herhaling vatbaar was.
Het evenement heeft voor veel publiciteit gezorgd bij de lokale media. In Hart van
Holland was er een artikel aan gewijd en ook Omroep Zuidplas en Gouwe
IJsselnieuws hebben van dit evenement een live opname gemaakt. Op die manier
werd een waarderingsmoment tegelijkertijd een promotiemoment.
Promotie vrijwilligerswerk
In 2017 is het vrijwilligerswerk op diverse manieren onder de aandacht gebracht.
• Vacaturerekken: In alle dorpen zijn op strategische plekken (gemeentehuis,
bibliotheken en, sportcomplexen en dorpshuizen) vacaturerekken geplaatst met
daarin vacatures uit de betreffende dorpskern. Deze vacatures werden regelmatig
ververst.
• NL doet: pr via de nieuwsbrief, sociale media en persberichten in Hart van Holland.
Ook heeft Welzijn Zuidplas zelf actief meegedaan tijdens NLdoet. Door het VIP zijn
foto's verzameld van vrijwilligers in actie tijdens de NLdoet dagen en hiervan is een
leuke collage gemaakt op de facebookpagina van het VIP.
• Informatiekraam: Oogstfeest in Zevenhuizen en tijdens Kaarsjesavond in
Nieuwerkerk aan den IJssel. Bij beide activiteiten zijn er per keer zo'n 100 bezoekers
persoonlijk aangesproken en/of is er promotiemateriaal uitgedeeld.
• Posters/flyers: In de laatste week van november en begin december zijn er in heel
Zuidplas posters en flyers opgehangen met daarop de tekst: Vrijwilligers, bedankt
voor jullie inzet. Ook op de website van Omroep Zuidplas is een banner geplaatst
met deze tekst.
• Radio: Op Nationale Vrijwilligersdag was Wethouder Daan de Haas op verzoek van
het VIP te gast bij het programma: ‘Op de Koffie met Dini en Nan’. Tijdens dit gesprek
vertelde hij over het aanbod, de diversiteit en noodzaak van vrijwilligerswerk in
Zuidplas.
5. Samenwerken en versterken
• Het VIP heeft deelgenomen aan diverse bestaande overlegstructuren en/of heeft
deze geïnitieerd. Zo zijn er in de eerste helft van 2017 overlegmomenten geweest
met Moordrecht Met Mekaar (M3). M3 heeft besloten zich als overlegplatform op te
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