•

10 organisaties vertegenwoordigd in de werkgroepen (CJG, Kernkracht, Mee, GGD,
de Zellingen, Meander, Adviesraad, Protestantse gemeente, Sportstichting Zuidplas
en Welzijn Zuidplas)

2.7.5 Samenwerkingspartners
De sociaal makelaar is een spin in het web tussen inwoners, informele en professionele
organisaties en initiatieven. Samenwerkingspartners zijn o.a.:
• Gemeente Zuidplas; beleidsmedewerkers
• CJG, specifiek met de preventief makelaar jeugdbeleid
• Sociaal Team
• Vrijwilligersorganisaties
• Belangenorganisaties
• Professionele instellingen
• Maatschappelijk ondernemers
• Buurtnetwerken
• Kerken en diaconale platformen
2.7.6 Aandachtspunten
• Positionering Sociaal makelaar en Sociaal makelaar preventief jeugdbeleid; hoe
verhouden deze zich tot elkaar; wat is hun rol binnen gemeente Zuidplas en het
realiseren van korte lijnen/inbedding bij samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld
het sociaal team.
• Inzet op community building
• In kaart brengen van overige lacunes in de (voorliggende) voorzieningen.
• (Vrijwilligers)organisaties met elkaar verbinden wanneer er sprake is van mogelijke
overlap en kans tot versterking van elkaars aanbod.
Storytelling
“De gemeente Zuidplas vindt het belangrijk het onderwerp eenzaamheid permanent te
agenderen. Juist omdat er geen simpele oplossingen bestaan is het belangrijk om langdurig
in te zetten op een integrale en duurzame aanpak van eenzaamheid. Alleen op die manier
kunnen we verbeteringen voor mensen verwachten.”
Wethouder Daan de Haas tijdens startconferentie
‘’Goed om met elkaar te doen, voor ons als ‘regiopartij’ ook heel prettig voor de contacten.’’
Katrien Croonen, manager Kernkracht als feedback op de Kick-off
‘’Wat mij opviel is dat vooral jongere mensen enthousiast reageerden. Het taboe doorbreken,
daar zijn zij zeker een voorstander van. Ze kwamen ook wel met voorbeelden als student
zijnde in een grote nieuwe stad, dat die periode heel eenzaam kan zijn.’’
Cherel Satijn, Ouderenadviseur Welzijn Zuidplas als feedback op de Kick-off
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2.8. Moluks Ouderenhuis (Rumah Orang Tua Tua - ROTT)
2.8.1. Toelichting
Het Moluks Ouderenhuis is opgericht in 2007. Sinds 1 januari 2017 is het ouderenhuis
samengegaan met Welzijn Zuidplas, wat o.a. inhoudt dat de financiële administratie via
Welzijn Zuidplas loopt en er korte lijnen zijn qua samenwerking.
De dagopvang wordt gerund door 25 vrijwilligers. Vijf vrijwilligers (Molukse
Ouderenadviseurs, afgekort Moa’s) vormen de kern en zetten het beleid uit met
ondersteuning van de opbouwwerker, die in dienst is van de gemeente.
Doel is enerzijds Molukse ouderen op te vangen die dreigen te vereenzamen en anderzijds
Molukse mantelzorgers te ontlasten.
Rumah orang tua of wel Ouderenhuis, is een dagopvangvoorziening bedoeld voor Molukkers
van 55+ in Moordrecht, gemeente Zuidplas, die:
- Zich thuis alleen voelen.
- Niet zonder steun van hun partner, kinderen, kunnen gaan of staan waar ze willen.
- Wat extra begeleiding nodig hebben in het vinden van een zinvolle besteding.
Een dagprogramma begint om 10.00 uur ’s ochtends. De deelnemende ouderen komen in
een woonruimte waar ze met thee, koffie en Molukse koekjes worden ontvangen.
Op een ontspannende wijze praten de ouderen met elkaar over de afgelopen dagen en het
weekend. ’s Middags wordt gezamenlijk de warme maaltijd gegeten. Daarna wordt er
vervolg gegeven aan een activiteit. Om 15.00 uur stopt het programma en wordt nagepraat
tot 15.30 uur. In 2018 waren er 21 deelnemers die gebruik maakten van de dagopvang, in de
leeftijd van 70 tot 93 jaar.
2.8.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2018
Dagopvang
Tijdens de dagopvang worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo wordt er
jaarlijks aandacht besteed aan de eerste generatie Molukse bewoners en zieken. Dit jaar is
gekozen voor het maken van een zeepketting die door de deelnemers aan hen werd
aangeboden. De begeleiders merken dat herinneringen van vroeger heel belangrijk zijn. De
deelnemers praten met elkaar over de oorlogstijd in Indonesië en het kampleven in Vught.
Daarnaast worden geheugenspelletjes gespeeld zoals domino, Triominos en kaartspelletjes.
Voor de activiteit ‘kienen’ werden Molukse hapjes gemaakt en verkocht. De opbrengst werd
gebruikt voor deelname aan de jaarlijkse landelijke ontmoeting van Molukse ouderen in
Barneveld.
AED
In oktober 2018 werd een Automatische Externe Defibrillator (AED) geplaatst bij Rumah
Orang Tua. Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een
hartstilstand.
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Sociaal Vitaal
In periode maart-december 2018 vond het project ‘Sociaal Vitaal Moordrecht’ plaats. De
start had enige vertraging opgelopen doordat de Sociaal Vitaal beweegbeleider in februari
2018 een cursus moest volgen om aan de voorwaarden te voldoen voor het geven van de
beweegactiviteit. Elke vrijdagochtend van
10.30 tot 11.30 uur vond de
beweegactiviteit plaats in het Johan
Willem Frisogebouw. Na de
beweegactiviteit was er gelegenheid om
bij te praten, aan de hand van het thema
gezondheid. Op 8 juni 2018 heeft de
Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) en
een diëtist de deelnemers geïnformeerd over hun werkzaamheden. Met de tussen- en
eindevaluatie hebben deelnemers aangegeven heel tevreden te zijn met Sociaal vitaal en
graag door te willen gaan in 2019. Bij aanvang waren er 21 deelnemers, echter door ziekte
en persoonlijke omstandigheden is het jaar afgerond met een groep van 15 deelnemers.
In november 2018 vond de nameting plaats met de deelnemers, uitgevoerd door een
beweegwetenschapper, tevens landelijke projectleider van Sociaal Vitaal en verbonden aan
universiteit van Groningen. Het project moet de volgende resultaten opleveren: verbetering
van fitheideigenschappen zoals beenkracht en uithoudingsvermogen ter ondersteuning van
de zelfredzaamheid; verbeteren van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en
te onderhouden en sociaal te participeren; toename van sociale participatie in de eigen
leefomgeving; verbetering van veerkracht in het omgaan met kwetsbaarheid; verbetering
van gezondheidsvaardigheden voor het behouden van een gezonde leefstijl. Medio 2019 zal
een eindverslag worden aangeboden, waarin de resultaten worden gemeld.
Nieuwe folder
In februari 2018 is er een nieuw folder gemaakt met daarin
het aanbod van Rumah Orang Tua. De folder is uitgevoerd in
de huisstijl van Welzijn Zuidplas.
Vervolgbijeenkomst met doelgroep 60-plussers
Op 18 oktober 2018 vond in navolging op de bijeenkomst in
september 2017 een vervolgbijeenkomst plaats. Er stonden 4
thema’s centraal: sociaal culturele activiteiten, educatieve
activiteiten, mantelzorg, dementie en eenzaamheid. Op deze
bijeenkomst waren 35 mensen aanwezig. Met elkaar is o.a.
gesproken over de eigen verantwoordelijkheid om zelf sociale
activiteiten te organiseren en de eigen bijdrage. Hier kwam
o.a. de vraag naar voren ‘Hoe kunnen we kookcursussen
organiseren voor alleenstaande mannen?’ In 2019 wordt er extra activiteitensubsidie
aangevraagd bij de gemeente specifiek voor uitbreiding activiteiten- en dienstenaanbod voor
deze doelgroep.
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Computerbegeleiding
Op de woensdagochtend werd computerbegeleiding gegeven door een vrijwilliger. Tijdens
deze computerles werden ook hulpvragen gesteld zoals: hoe kun je een DigiD aanvragen,
hoe ga je om met e-mailberichten van UWV en vragen over de Belastingdienst.
Werkbezoek
Op vrijdag 15 juni 2018 hebben de Molukse ouderenadviseurs een werkbezoek gehouden
aan de Molukse afdeling ‘Bunga Tjengkeh’ (gebloemde kruidnagel) in het verzorgingshuis de
Slingeborgh in Assen. Deze afdeling is bestemd voor Molukse ouderen die dementerend zijn
of een lichamelijke beperking hebben. De zorg en behandeling is specifiek afgestemd op de
Molukse cultuur. De afdeling bestaat een jaar en is best wel uniek in Nederland. De
zorgorganisatie (Interzorg) heeft ingespeeld op de behoefte vanuit de Molukse doelgroep. Er
zijn 10 appartementen voor beschikbaar gesteld. Tijdens het werkbezoek werd toelichting
gegeven door de zorgmanager over de organisatie en samenwerking met de Molukse
gemeenschap. Op de afdeling werken Molukse- en Nederlandse professionals die de
activiteiten organiseren en zorg bieden toegespitst op Molukse cultuur (taal, respect: de
oudere aanspreken met oom, tante, betrekken van de familie van de oudere zijn enkele
voorbeelden).
Meet & greet
Maandagavond 8 oktober 2018 namen
vertegenwoordigers van Rumah Orang Tua Tua
(de Moa’s) deel aan de ‘Meet & Greet ‘
ontmoeting met raadsleden en wethouders in
jongerencentrum ‘t Blok. De verschillende
diensten van Welzijn Zuidplas waren
vertegenwoordigd en op informele wijze werd
informatie over activiteiten en diensten
uitgewisseld.
2.8.3. Beoogd resultaat
Met de dagopvang wordt ingezet op het voorkomen en/of verminderen van
eenzaamheidsgevoelens. Daarnaast worden mantelzorgers ontlast. Ook wordt de
zelfredzaamheid van de ouderen waar mogelijk versterkt, o.a. door inzet op projecten zoals
‘Sociaal Vitaal’.
2.8.4. Statistieken
• Doelgroep dagopvang bestaat uit deelnemers in de leeftijd van 70 jaar tot 93 jaar.
Het betreft in totaal 21 personen: 11 vrouwen 10 mannen.
• Er zijn 25 vrijwilligers actief betrokken bij de dagopvang.
• Landelijk 240 deelnemers aan het project Sociaal Vitaal, waarvan 15 in Moordrecht
(start was met 21 personen, door ziekte en persoonlijke omstandigheden zijn er 6
gestopt).
2.8.5. Samenwerkingspartners
• Alzheimercafé Zuidplas
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•
•
•
•

Landelijk Stichting Molukse Ouderen (LSMO)
Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
Molukse ouderenwerkgroepen in Nederland
Andere diensten van Welzijn Zuidplas, zoals Ouderenadvies en Steunpunt Mantelzorg.

2.8.6. Aandachtspunten
• Continueren van de dagopvang met een verscheidenheid aan activiteiten.
• Het betrekken van de kern van de vrijwilligers (Moa’s) is essentieel bij de uitvoering
van de activiteiten en projecten. Daarom is het van belang om bij de voorfase van de
plannen hun mening te horen. Doel hiervan is een zo breed draagvlak te creëren
want uiteindelijk zijn zij het die het moeten uitvoeren. De opbouwwerker heeft hierin
een regiefunctie.
• Continuering van het project ‘Sociaal Vitaal Moordrecht’ in 2019.
• Ontwikkelen activiteitenaanbod met en door doelgroep 60-plussers in 2019.
• Ontwikkelen ondersteuning Moluks vrijwilligersnetwerk 2019. Voor de continuering
van de activiteiten van Rumah Orang Tua Tua in de toekomst, heeft de
opbouwwerker opdracht gekregen een vrijwilligersnetwerk op te zetten.
• In het verleden werden door Rumah Orang Tua Tua themabijeenkomsten
georganiseerd voor de Molukse gemeenschap. Langzamerhand is het gaan
verwateren. Rumah Orang Tua Tua heeft wel gesignaleerd dat er vraag naar is, maar
merkt dat het verlegenheidsvraagstuk bij de mensen leeft. Rumah Orang Tua Tua wil
in 2019 bekijken hoe deze thema’s toch bespreekbaar kunnen worden gemaakt.
Storytelling
‘’Rumah Orang Tua Tua valt niet meer weg te denken binnen de Molukse gemeenschap hier
in Moordrecht.’’
‘’Rumah Orang Tua Tua is een plek waar thuisgevoel heerst, er altijd een warm welkom is en
je kan zijn wie je bent.’’
‘’Rumah Orang Tua Tua is een voorbeeld voor menig één, je hoeft je hier niet eenzaam te
voelen.’’
Deelnemers Sociaal Vitaal :
‘’We hebben hard moeten werken van onze coach, maar we voelen ons er wel vitaal door.’’
‘’Ik hoef niet meer naar een sportschool toe, hier heb ik én bewegen én de gezelligheid met
elkaar.’’
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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. Op 1 november 2018 is collega Anton Schrammeijer
onverwacht overleden. Hij was jongerenwerker en beheerder voor 32 uur per week. Met
ingang van april 2017 is Cemil de Wolf in dienst als tienerwerker (0,5 fte).
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 2018
• Inzet van zo’n 40 vrijwilligers bij het activiteiten- en dienstenaanbod vanuit ’t Blok.
Met elkaar werd ook in 2018 een
programma gerealiseerd met o.a.
Progfrog (progressieve
rockconcerten), Kidsdisco,
Peuterdisco, Blokkies Kidsclub,
Auticafé (zie verder 3.3),
darttoernooien, kroegavonden en
diverse thema feesten.
• Continuering deelname regionale
Elke maand werd de Kidsdisco drukbezocht
dart competitie met 1 senior en 2
juniorteams. Regelmatig
darttoernooien in ’t Blok. In 2018
werd het aantal dartbanen uitgebreid;
naast de 3 bestaande dartbanen in de
kroeg, werden er ook 4 dartbanen in
de zaal gemaakt.
• Kroeg was met regelmaat 5 dagen per
week geopend (woe t/m zo), met één
keer in de maand het Auticafe op
dinsdag.
• Maandelijks waren er progressieve
Ook Progfrog trekt elke maand een volle zaal
rockconcerten (ProgFrog), kids- en
peuterdisco’s.
• ’t Blok werd regelmatig verhuurd voor besloten feesten, vergaderingen of andere
gelegenheden.
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•
•

•
•
•
•

•

Vanuit het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)
werden er diverse trainingen aangeboden in ’t
Blok.
De inloop voor tieners werd in 2018 wegens
succes structureel uitgebreid naar twee
avonden. Op woensdag- en vrijdagavonden
vond de inloop voor tieners plaats, in studio en
activiteitenruimte. Er kwamen o.a. tieners uit
diverse hanggroepen naar deze avonden toe. De
tienerwerker werd tijdens de inloop
De studio en inloop zijn vooral populair bij
jongeren tussen de 14 en 20 jaar.
ondersteund door een betrokken vrijwilliger.
Onder leiding van oud vrijwilliger Frank van
Zuylen werden er twee reeksen theaterlessen aangeboden.
Maandelijks vond de Blokkie’s Kidsclub plaats; een creatieve middag voor 6-12 jaar.
De repetitieruimte werd wekelijks gebruikt door diverse bands.
Ook in 2018 werd er veel gebruik gemaakt van het skatepark en de graffitimuur.
Vooral van de container werd veel gebruik gemaakt door diverse groepen jongeren.
Er zijn onderhoudswerkzaamheden aan het skatepark uitgevoerd en er zijn
voorbereidingen in gang gezet voor een renovatie. Jongeren zijn hierbij betrokken en
naar verwachting wordt e.e.a. in de zomer van 2019 gerealiseerd.
Tijdens openingstijden kantoor was de activiteitenruimte open voor jongeren voor
o.a. computergebruik.

Vanuit het jeugdwerk werden de Jeugdvakantieweken georganiseerd, traditiegetrouw in de
eerste week (ZH, MK en Mrd) en de laatste week (Nwrk) van de zomervakantie. Ook dit keer
was er een boordevol programma met allerlei leuke sport- en spelactiviteiten. De
Jeugdvakantieweken werden mede mogelijk gemaakt door de inzet van een grote groep
vrijwilligers. Hieronder ter illustratie enkele foto’s van deze heerlijke, zomerse weken.
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3.1.3 Beoogd resultaat
Gezien de bezoekersaantallen weten jongeren ’t Blok goed te vinden. Er is een grote groep
vaste bezoekers, waaruit blijkt dat zij tevreden zijn over het aanbod. Dit betreft zowel de
kroegavonden, de kinder- en peuterdisco’s als de livemuziek (o.a. Progfrog) en de inloop
voor tieners. In 2018 was ’t Blok wekelijks gemiddeld 5 avonden per week geopend.
3.1.4 Statistieken 2018
Met de inzet van 1,33 fte en zo’n 40 vrijwilligers werden onderstaande activiteiten
gerealiseerd.
Activiteit

Aantal keer

Kroegavonden
SportCafé
Thema feesten
Livemuziek avonden
ProgFrog concerten
Peuterdisco
Kidsdisco
Blokkies Kidsclub
Inloop kids
Inloop tieners
Studiosessies
Besloten feesten
Besloten (kinder)feesten
Repetitieruimte bands

178
26
6
5
12
6
10
10
Wekelijks
Wekelijks
Wekelijks
10
9
1x p.w.

Gemiddeld aantal
deelnemers/bezoekers per keer
± 25
± 15
± 65
± 50
± 100
± 15
± 35
± 40
±8
± 20
± 10
± 90
± 50
1 band structureel + incidentele verhuur

3.1.5 Samenwerkingspartners
Vanuit het accommodatie gebonden jongerenwerk werd er o.a. samengewerkt met MOZ-Art
en de Lokale radio (Taste of Music).
3.1.6 Aandachtspunten voor 2019
• De inloop en de studio worden goed bezocht. Zo ook de activiteiten in kroeg en zaal.
Er is echter een scheiding tussen deze bezoekersgroepen en activiteiten. Streven is
om hier in 2019 meer één geheel van te maken, o.a. door gezamenlijke activiteiten te
organiseren voor de diverse doelgroepen, zoals gezamenlijk eten.
Storytelling
Anouk 22 jaar, na een evenement: “Wat een superfeest!”
Vrijwilligers samen na een festival : “Wauw, we zijn echt een familie!”
Ouders die langskomen om een feest te bespreken: “Wat een sfeertje hier, ik voel me weer
16, heerlijk!”
Lorenzo 17 jaar “Gelukkig ben ik volgend jaar 18, dan mag ik ook bardienst draaien.”
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Gasten na een besloten feest: ''We hebben een fantastisch feest gehad! Wat een geweldige
locatie en wat een leuke, super behulpzame mensen bij ‘t Blok!''
Reacties studio en inloop:
‘’Een jongen (18 jaar) volgt nu elke 2 weken een stappenplan in de studio. Eerst opnames,
dan ook zelf cubase (muziekprogramma) beheer. Hij is één van de lokale talenten die zal
gaan optreden in ’t Blok. Ook helpen we hem aan een studio thuis, zodat hij minder in
problemen komt buiten. Prachtig om te zien vind ik, dat hij nu zo bezig is. Voorheen erg
bekend bij politie en toezicht, nu elke woensdag en vrijdag te vinden in ’t Blok. Mooi toch.’’
Tienerwerker Cemil (Jay)
"Ik kon voorheen mijn emoties niet goed onder controle houden waardoor ik vaak met woede
zat en zelfs agressie. In t' Blok voel ik me thuis waardoor ik makkelijker erover kon praten in
de studio. Nu verwerk ik mijn woede en emotie heel erg in mijn muziek en ben ik rustiger.
Ook heb ik op advies van Cemil een vechtsport opgepakt en nu ga ik zelfs wedstrijden doen."
Kevin (17 jaar)
"Er is geen plek in Nieuwerkerk waar ik aan m’n talent kan werken, gelukkig wel in t Blok. Ik
ben er elke woensdag en vrijdag te vinden."
Dennis (18 jaar)
"Ik zat bij de eerste groep toen Cemil er kwam werken en na veel begeleiding in de studio
heeft dat mij gemotiveerd om de muzikanten opleiding te gaan volgen. Nu beheer ik ook mijn
eigen online distributie van mijn muziek."
Mike (22 jaar)
"Mijn cultuur verschillen thuis maken het voor mij soms erg moeilijk om te schakelen. Mijn
ouders zijn beiden erg traditioneel maar we wonen in een super multiculti omgeving. Ik ben
blij dat ik tijdens de inloop gewoon kan zijn wie ik ben. Ik voel me er erg veilig en ik ben blij
dat er mensen werken die mijn geloof begrijpen."
Anoniem (16 jaar) (m)
"Ik mag van mij ouders nog niet echt super veel naar buiten of tot laat. Maar omdat t' Blok
lekker dichtbij is vinden mijn ouders het okay en fijn dat we ergens in de buurt hangen."
Anoniem (15 jaar) (v)
"Ik kan er even een potje fifa spelen, daarna lekker biertje drinken in de kroeg en verliezen
met darten en dat allemaal op loopafstand. Mijn vrijdag is compleet haha."
Anoniem (19 jaar) (m)
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3.2 Ambulant werk
3.2.1 Toelichting
Vanuit het ambulant werk worden jongeren opgezocht op de plaatsen waar ze hun vrije tijd
doorbrengen. Vanuit het ambulant werk wordt in eerste instantie groepsgericht gewerkt,
maar er wordt ook individuele coaching geboden. Bij Welzijn Zuidplas zijn twee ambulant
jongerenwerkers in dienst (1,9 fte). Medio 2018 heeft één van de ambulant jongerenwerkers
afscheid genomen om aan een nieuwe baan te beginnen. De vacature is in november
ingevuld.
Sinds 2018 is het mogelijk om als ambulant jongerenwerker geregistreerd te worden bij het
kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Naast het groepswerk, richt de ambulant jongerenwerker zich
ook op individuele jongeren. Om de professionaliteit van deze ondersteuning te waarborgen
en zichtbaar te maken dat ambulant jongerenwerk specifieke tools in huis heeft om jongeren
te begeleiden, is ervoor gekozen om de ambulant jongerenwerkers te registreren, wat
inmiddels is gerealiseerd.
Het doel is om jongeren te helpen naar een betere positie in de maatschappij en jongeren
tevens te activeren om de leefbaarheid in de wijk/buurt te vergroten.
De volgende resultaatgebieden leveren elk een bijdrage aan het doel:
a) Vindplaats gericht werken
b) Individuele begeleiding (Jongerencoaching)
c) Coördinerende rol binnen de wijkactiviteiten in de Molukse wijk
d) Sport4Work
e) Activiteitenaanbod
f) Faciliteren van hangplekken
g) Speelbeleid
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2018 heeft plaatsgevonden,
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat de
aandachtspunten zijn om verder op in te zetten.
3.2.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2018
a) Vindplaats gericht werken
• De ambulant jongerenwerkers hebben wekelijks rondes door de dorpen gedaan.
Hierbij werd een aantal vaste locaties meegenomen. Nieuwerkerk aan den IJssel: o.a.
Dorrestein, het station en het Essepark. Moordrecht: o.a. Het Ambacht, de Molukse
wijk, Moerhoutpark (Cruijff Court). Zevenhuizen: o.a. ‘t dorp en Hennipgaarde.
Moerkapelle: het centrum en omgeving Opmoer. Ook de buitengebieden werden
met de rondes meegenomen, zoals strandjes bij Nesselande en industrieterreinen.
• Contact met diverse hanggroepen is onderhouden, waaruit regelmatig individuele
begeleiding is voortgekomen (zie hieronder).
• Er was regelmatig overleg met gemeente en politie o.a. om extra in te zetten op
‘hotspots’ waar klachten van inwoners op zijn binnen gekomen. Daarnaast was er
samenwerking met jongerenwerk uit omliggende gemeentes.
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b) Individuele begeleiding (Jongerencoaching)
De ambulant jongerenwerker heeft laagdrempelig contact met
veel jongeren. Tijdens dit contact worden al pratende veel
vragen gesteld aan de jongerenwerkers. Voorheen werden al
deze hulpvragen opgenomen als één-op-één. In 2017 is
besloten een onderscheid te maken tussen enkelvoudige
vragen en hulpvragen die om meer inzet vroegen. Waarvan de
laatste categorie is onder gebracht bij ‘één-op-één’. Inmiddels
is besloten om de naam ‘één-op-één’ niet meer te gebruiken
en de dienst te profileren als Jongerencoaching.
• Opvallend is dat het aantal enkelvoudige vragen is
toegenomen. Deze kunnen per direct of op korte
termijn worden afgehandeld en worden niet
geregistreerd. Naar schatting komt het aantal uit op zo’n 5 vragen per week. Veel
voorkomende problematiek: dagbesteding (vinden van werk/opleiding/stage,
dag/nachtritme verstoord), financieel (aanvraag uitkering, schulden), sociaal
(eenzaamheid, vriendschap/relaties, omgang binnen gezin, seksuele geaardheid).
Daarnaast zijn er enkele casussen die intensief begeleiding vragen. In sommige
gevallen wordt ervoor gekozen deze casuïstiek door te verwijzen (naar een andere
dienst binnen Welzijn Zuidplas of naar een samenwerkingspartner). In dat geval
wordt er niet geregistreerd door ambulant jongerenwerk. In andere gevallen wordt
ervoor gekozen om vanuit het jongerenwerk actief in te zetten op begeleiding, hier is
geen maximale termijn aan verbonden. Enkele jongeren worden al jaren
ondersteund vanuit jongerenwerk. In 2018 zijn er 21 nieuwe, intensieve casussen bij
gekomen, waarvan het merendeel is afgerond. De voortgang hierop wordt wel
geregistreerd.
• In 2018 is het maatjesproject Friend4Now gecontinueerd, zie verder 3.3. Vanuit deze
dienst zetten vrijwilligers zich in als maatje om jongeren te ondersteunen. In 2018
vond casuïstiek overleg plaats, waarbij kan worden opgeschaald naar
jongerencoaching of afgeschaald naar Friend4Now.
• Er is een kort lijntje tussen de tienerwerker en de ambulant jongerenwerkers, waarbij
jongeren o.a. worden doorverwezen naar de inloop. Ook verwijst de tienerwerker
indien nodig jongeren door wanneer deze professionele ondersteuning nodig
hebben.
c)Coördinerende rol binnen de wijkactiviteiten in de Molukse wijk
• In het JWF-gebouw in de Molukse wijk vonden ook in 2018 meerdere activiteiten
plaats onder coördinatie van de ambulant jongerenwerker. Zoals o.a. de vaste
inloopavond op maandagavond, de kisclubmiddag op woensdagmiddag (1x per 2
weken) en het jaarlijkse evenement de RMS-dag. In 2018 waren er 2 stagiaires actief,
vanuit de opleidingen Sociaal Werk. Binnen de wijk zetten veel mensen zich in bij
activiteiten en evenementen, de ambulant jongerenwerker heeft hier een
faciliterende en coördinerende rol.
d) Sport4Work
De ambulant jongerenwerker die de coördinatie had over Sport4Work is in 2018 uitgevallen.
In eerste instantie wegens ziekteverlof en later doordat hij een andere baan had gevonden.
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Hierdoor is Sport4Work in 2018 niet gerealiseerd. Wel zijn in november (bij aanstelling
nieuwe jongerenwerker) de voorbereidingen in gang gezet voor de 5e editie. Inmiddels (op
moment van schrijven) is deze editie in volle gang.
e) Activiteitenaanbod
• Het traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi werd georganiseerd in Nieuwerkerk,
Moordrecht en Zevenhuizen, met een grote opkomst van zo’n 125 jongeren.
• Ook dit jaar zijn de ambulant jongerenwerkers in aanloop naar de jaarwisseling en op
de avond zelf veelvuldig op straat geweest. Er werden geen signalen opgevangen die
wezen op mogelijke overlast tijdens de jaarwisseling. Helaas is de jaarwisseling in
Moerkapelle onrustig verlopen, wat zelfs heeft geleid tot inzet van ME.

Een selectie van
de winnende
teams,
kerstzaalvoetbal
toernooi ‘18

f) Faciliteren van hangplekken
• Onder begeleiding van de ambulant jongerenwerker werd in het najaar van 2018
door jongeren uit Moerkapelle een bewonersavond georganiseerd in Dorpshuis
Opmoer om aandacht te vragen voor het realiseren van een ontmoetingsplek.
Ondanks de grote opkomst en de positieve geluiden, is het nog niet gelukt om een
plek te realiseren. Grootste probleem betreft het vinden van een geschikte locatie.
• Bij ’t Blok werd de container intensief gebruikt door diverse groepen jongeren.
Vooral in de zomerperiode was het buiten erg druk, tot wel 50 jongeren per avond.
Meerdere hanggroepen maakten gebruik van deze locatie. Soms leidde het tot
spanningen met de bezoekers van ’t Blok. Vooral doordat jongeren met fietsen of
scooters over de stoep naar de container rijden en hierbij weinig rekening houden
met anderen. Hier zijn al meerdere malen benarde situaties door ontstaan, waarbij
ongelukken vooralsnog gelukkig niet zijn voorgekomen.
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g) Speelbeleid
• Bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, wil het ambulant werk aandacht
vragen voor het op voorhand inrichten van ontmoetingsplekken. Voor de inrichting
van speeltuinen bestaat een zogenaamd ‘cirkelbeleid’, waarbij er binnen een cirkel
van een bepaald aantal m2 een speeltuin(tje) wordt ingericht. Idee is om een
dergelijk uitgangspunt ook voor ontmoetingsplekken te hanteren. Wanneer een
woongebied reeds is ingericht, blijkt uit ervaring dat het erg lastig is om hier alsnog
ruimte voor te vinden. In 2018 is dit idee onder de aandacht gebracht bij afdeling
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.
3.2.3 Beoogd resultaat
Het bovenstaande activiteiten- en dienstenaanbod draagt eraan bij om jongeren op weg te
helpen naar een betere positie in de maatschappij. De ambulant werker staat dichtbij de
jongere, kan vroeg signaleren en heeft daardoor een mooie positie om jongeren goed op
weg te helpen. Activiteiten, zoals het kerstzaalvoetbaltoernooi, werden vooral ingezet om de
onderlinge band met de diverse groepen jongeren te versterken. De activiteiten en diensten
die werden aangeboden in de Molukse wijk zijn o.a. bedoeld om de leefbaarheid in de
wijk/buurt te vergroten. Gezien de grote belangstelling voor de diverse activiteiten en de
goede sfeer in de wijk, wordt hier zeker een bijdrage aan geleverd vanuit het ambulant
jongerenwerk.
3.2.4 Statistieken 2018
Activiteit
RMS-dag*
Kids club*
Kerstzaalvoetbaltoernooi
Individuele begeleiding
(jongerencoaching)

Aantal keer
1
1x per 2 weken
3 dorpen
Wisselend

Gemiddeld aantal
deelnemers/bezoekers
± 150
± 20
± 125
± 5 enkelvoudige vragen per week
21 nieuwe, intensieve casussen

*Deze activiteiten hebben plaats gevonden in de Molukse wijk, in & om het JWF-gebouw.

3.2.5 Samenwerkingspartners
Vanuit het ambulant werk werd ook in 2018 intensief samengewerkt met o.a. wijkagenten,
bikers, Sociaal Team, scholen, gemeente en collega’s binnen Welzijn Zuidplas. Het JOO
(Jeugd en Overlast Overleg) werd opnieuw opgestart; waarbij elke maand door politie,
bikers, gemeente en jongerenwerk overleg wordt gevoerd. Ook neemt ambulant
jongerenwerk deel aan het integraal casuïstiek overleg met o.a. CJG, Kernkracht en ST.
3.2.6 Aandachtspunten
• Verkeersonveilige situatie bij ’t Blok is onder de aandacht gebracht bij gemeente,
maar nog geen oplossing voor gevonden. Blijft een terugkerend aandachtspunt.
• Organisatie 5e editie Sport4Work in 2019
• Verdere profilering van de dienst ‘Jongerencoaching’
• Realiseren van een ontmoetingsplek in Moerkapelle.
• Aandacht voor jaarwisseling 2019-2020 in overleg met gemeente, politie en bikers.
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Storytelling
‘Meld me aan voor zaalvoetbal. Wordt vast weer gezellig en natuurlijk worden wij kampioen
haha’’
‘Bij ’t Blok kun je in ieder geval buiten bij elkaar komen zonder dat je elke keer gezeur hebt
van mensen die willen dat je weg gaat. Hier is het gewoon chill ‘’
‘Voelde me een stuk beter na ons gesprek gisteren. Wordt wel moe van alles wat nog moet
gebeuren, maar tof dat je meedenkt en ik het niet alleen hoef te doen, dat scheelt weer.’

3.3 Jongereninformatie
3.3.1 Toelichting
Vanuit de werkvorm Jongereninformatie worden er specifieke voorlichtingsactiviteiten
georganiseerd onder en na schooltijd en kunnen jongeren binnenlopen bij jongerencentrum
’t Blok als zij vragen hebben. Daarnaast is er een digitaal jongerenloket (JIZU: Jong In
ZUidplas). Vanuit deze werkvorm wordt tevens het project Friend4Now gecoördineerd. Bij
Welzijn Zuidplas is één medewerker in dienst die invulling geeft aan deze werkvorm.
Het doel is de bewustwording van jongeren te vergroten, waardoor jongeren betere keuzes
kunnen maken en eventuele problemen voorkomen kunnen worden.
Er zijn 4 resultaatgebieden, die elk een bijdrage leveren aan het doel:
a) Voorlichtingsaanbod (Auticafé, voorlichtingslessen scholen, Scholenmarkt)
b) Inloop ‘t Blok
c) Digitaal jongerenloket JIZU
d) Friend4Now
In dit hoofdstuk wordt kort weergegeven wat op elk gebied in 2018 heeft plaatsgevonden,
welke resultaten dit heeft opgeleverd, met wie er is samen gewerkt en wat de
aandachtspunten zijn om verder op in te zetten.
3.3.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2018
a) Voorlichtingsaanbod
Auticafé
Elke maand is er een Auticafe in ’t Blok. Voor
iedereen met een vorm van normaal tot hoger
functionerend autisme, ADHD, of die kampt met
onzekerheid. Ook belangstellenden zijn van harte
welkom. Het Auticafé staat voor uitgaan in een
omgeving waar je je thuis kunt voelen, anderen
kunt ontmoeten en vrienden vinden. Ook wordt er
informatie gedeeld over uiteenlopende
Bezoekers en vrijwilligers Auticafé
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onderwerpen die met autisme te maken hebben. In 2018 werd het 4-jarig bestaan gevierd.
Het Auticafé vond maandelijks plaats met elke avond een thema. Ook in 2018 was er een
vaste groep bezoekers. Maandelijks sloten er nieuwe bezoekers aan, die gericht op het
thema langskwamen. Gemiddeld kwamen er 15 bezoekers per keer. Het Auticafe voorziet
hiermee in een duidelijke behoefte aan lotgenotencontact onder deze doelgroep. Mooi was
dit jaar om te zien dat de bezoekers van het eerste uur steeds meer uit hun schulp kropen en
zelf enkele thema-avonden zijn gaan verzorgen met presentaties, workshops en discussies.
Er is overleg met Kernkracht om in de tweede helft van 2019 te starten met één keer in de
maand Auticafe en één keer in de week een Ervaringscafé van Expex. Dit wordt nog verder
uitgewerkt.
Voorlichtingslessen
Er werden voorlichtingslessen gegeven op het
Thorbecke Voortgezet Onderwijs aan alle 1e klassen
over roken en alcohol. Deze lessen vonden plaats
tijdens de gezondheidsweek.
Scholenmarkt
De Scholenmarkt vond dit jaar wederom plaats op de
Brede School Esse Zoom. Een geschikte locatie die
voldoende ruimte bood aan de ruim 400 bezoekers
en 23 VO-scholen.

De Scholenmarkt wordt jaarlijks druk bezocht.

b) Inloop ’t Blok
Ook in 2018 was de inloop van ’t Blok van woensdag- tot en met vrijdagmiddag geopend.
Hier werd vooral gebruik van gemaakt door jongeren die al bekend zijn met de
jongerenwerker of die buiten gebruik maken van één van de voorzieningen (skatepark,
container etc.) In de meeste gevallen ging het om het bieden van een ‘luisterend oor’ en om
onderwerpen als relaties, werk/school en huisvesting.
c) Digitaal jongerenloket JIZU
Het digitaal jongerenloket JIZU is de jongerensite van gemeente Zuidplas en een belangrijk
middel in het bieden van informatie over sport, uitgaan, werk, onderwijs, hulpverlening,
huisvesting en zelfhulp. De site werd in 2018 goed bezocht door 42.230 unieke bezoekers.
Eind 2018 werden voorbereidingen in gang gezet om over te stappen op een ander concept.
Op moment van schrijven is bekend dat in mei 2019 wordt overgegaan op een nieuwe
informatiewebsite voor jongeren van 12-23 jaar in Zuidplas, namelijk
Hoezitdat.info/zuidplas. Dit is een landelijke site, waar je als gemeente bij aan kunt haken en
een eigen lokale omgeving kunt beheren. ‘Hoe zit dat.info/zuidplas’ wordt gerealiseerd
middels samenwerking van gemeente Zuidplas, het CJG en Welzijn Zuidplas.
d)Friend4Now
Het project ‘Friend4Now’ is in 2017 opgestart om jongeren een steuntje in de rug te bieden
door ondersteuning van een maatje. Idee is dat er een maatje wordt gekoppeld aan een
jongere voor een maximale periode van 1 jaar, waarbij er 1x per twee weken gezamenlijk
een activiteit wordt gedaan. Friend4Now liep goed in 2018 . Veelal betrof het hulpvragen

64
Welzijn Zuidplas is een samenwerkingsverband van Stichting Samen Zuidplas en de NPV Zuidplas.

van jongeren die moeite hebben zelf invulling te geven aan vrije tijd of
sociale contacten aan te gaan. Hulpvragen komen binnen via het Sociaal
Team, het CJG of via collega’s van andere werkvormen (mantelzorg,
ambulant jongerenwerk). In 2018 waren er 6 maatjes beschikbaar en
zijn er 9 matches gemaakt tussen jongeren en maatjes. De
jongerenwerker werd in coördinatie ondersteund door een stagiair en
een vrijwilliger. Om extra in te zetten op het project, met o.a.
uitbreiding van het aantal maatjes, werd in 2018 een aanvraag gedaan
voor extra uren, zie zijn toegekend voor 2019. Begin 2019 wordt er dan
ook weer een werving opgestart voor nieuwe maatjes, die in het voorjaar een training zullen
volgen.
3.3.3 Beoogd resultaat
Het beoogd resultaat is om met deze werkvorm jongeren van gemeente Zuidplas van
informatie te voorzien over uiteenlopende onderwerpen, zodat zij betere keuzes kunnen
maken en eventuele problemen voorkomen kunnen worden. De activiteiten Scholenmarkt,
Voorlichtingslessen, Auticafe en Inloop leveren een duidelijke bijdrage aan de doelstelling.
Deelnemers komen gericht op deze activiteiten af om geïnformeerd te worden om op basis
van deze informatie nu of in de toekomst betere keuzes te kunnen maken.
3.3.4 Statistieken 2016
Activiteit
Scholenmarkt
Voorlichtingslessen
Auticafé
JIZU

Aantal keer
1
6
10

Aantal deelnemers/bezoekers
± 400
± 100 leerlingen
± 15 bezoekers per keer
42.230 unieke bezoeken

3.3.5 Samenwerkingspartners
Er werd samen gewerkt met het CJG, het Voortgezet onderwijs, Sociaal Team en organisaties
op gebied van sport, kunst, cultuur, hulpverlening (i.v.m. input voor het digitaal
jongerenloket).
3.3.6. Aandachtspunten
•
•
•

Continuering van het Auticafe met een eventuele uitbreiding van ervaringscafé van
Expex (Kernkracht).
Overgang realiseren van digitaal jongerenloket JIZU naar Hoezitdat
Continuering van Friend4Now; werven nieuwe maatjes en organisatie training.
Aansluitend communiceren naar het netwerk dat er weer nieuwe, getrainde maatje
klaar zijn voor een match met een jongere die een steuntje in de rug goed kan
gebruiken. Daarnaast onderzoeken van andere initiatieven waarmee Friend4Now kan
worden uitgebreid, zoals: maatjes voor 8e groepers voor de overgang naar het VO
(zoals mentoren van school=cool in Gouda) en sportmaatjes die jongeren bijstaan bij
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het trainen en sporten als dat net wat meer aandacht vraagt, maar te veel vraagt van
een trainer.
Storytelling
‘’Ik was erg depressief voordat ik naar het Auticafé kwam en ben er juist door steeds het
vooruitzicht van die avonden langzaamaan uit gekrabbeld. Mijn huidige partner heb ik zelfs
bij Auticafé ontmoet!’’
‘’Onze leerlingen hebben positief gereageerd op de lessen; ze hebben er echt iets van
opgestoken!’’

4. Werkvormen op projectbasis
De hieronder beschreven projecten maken geen onderdeel uit van de structurele subsidie,
vandaar dat ze hier apart zijn omschreven. Er is voor gekozen om het project BRAinS
hetzelfde in te richten als de voorgaande hoofdstukken, omdat het een aparte werkvorm
betreft, waar twee medewerkers voor in dienst zijn. Met ingang van 2019 maakt BRAinS wel
deel uit van de BCF-subsidieovereenkomst. De overige projecten worden kort toegelicht in
een of meerdere alinea’s.
4.1 BRAinS
4.1.1 Toelichting
Het project BRAinS (Brede Activiteiten in Scholen) bestaat sinds 2007 en is van begin af aan
een populair project waar veel leerlingen aan meedoen. Er is een BRAinS coördinator in
dienst en een medewerker voor o.a. administratie.
Het doel is kinderen te ondersteunen in hun fysieke en mentale ontwikkeling en een zinvolle
invulling te geven aan de vrije tijd, door het bieden van een laagdrempelig aanbod op gebied
van sport, kunst, cultuur en welzijn. Ook wordt BRAinS ingezet om de leefbaarheid van de
wijk te vergroten en de sociale cohesie te verbeteren.
4.1.2 Belangrijkste gebeurtenissen 2018
• Vanuit BRAinS werden er 162 activiteiten aangeboden op gebied van sport, kunst,
cultuur en welzijn, waar 4.630 (!) aanmeldingen voor binnenkwamen. Dit was een
nieuw record. BRAinS blijft groeien in populariteit. Reden hiervoor kan zijn dat het
aantal inwoners van Zuidplas toeneemt, of simpelweg omdat het aanbod niet te
versmaden is.
• Populaire activiteiten waren oa. Engelse les,
Graveren, Moluks koken, Heel Zuidplas bakt,
Kidsdisco, Paard en spel, Houtbranden,
Watersporten, Lasergamen, Superstylemiddag en
Goochelworkshop.
• Het aantal aanbieders blijft groeien, ook dit jaar
kwamen er weer nieuwe aanbieders bij, te weten
DNA Dans, Cupcakes voor Kids, Lessen in geluk,

Paard en spel in Moerkapelle was één van
de meest populaire activiteiten in 2018.
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Kwekerij Mosterd, Zeilschool Wavie, Volans Watersports, Anoeska 's Heart 4 Dogs en
Stal Mistral.
4.1.3 Beoogd resultaat
Via BRAinS maken kinderen kennis met een breed scala aan activiteiten. Door deelname aan
het uitgebreide activiteitenaanbod geven kinderen invulling aan hun vrije tijd en worden zij
ondersteund in hun ontwikkeling. Mogelijkerwijs vinden zij een activiteit zo leuk, dat zij
daarna doorstromen naar een vereniging. Op navraag bij sportverenigingen en
muziekonderwijs blijkt dit regelmatig het geval te zijn. Dit is een extra stimulans voor
verenigingen om mee te doen.
Een ander doel van BRAinS is het vergroten van de leefbaarheid en het verbeteren van de
sociale cohesie. BRAinS brengt in kaart welke mogelijkheden er zijn in gemeente Zuidplas op
gebied van sport, kunst, cultuur en welzijn. Een groot aantal sportverenigingen en culturele
instellingen doen mee. Hiermee is het voor zowel ouders als kinderen inzichtelijk wat de
mogelijkheden zijn en zien zij hoe rijk de gemeente is op
dat gebied. Ook alle scholen doen mee aan BRAinS. Zij
stellen ruimte beschikbaar en brengen de leerlingen op
de hoogte van het aanbod. Kinderen kunnen zich
aanmelden voor activiteiten uit alle dorpen. Zo gebeurt
het zeer regelmatig dat aan één activiteit kinderen uit
alle dorpen meedoen, waarmee het sociaal netwerk
verbreed wordt. BRAinS brengt veel mensen bij elkaar
en levert daarmee een grote bijdrage aan de
leefbaarheid en sociale cohesie in gemeente Zuidplas.
4.1.4 Statistieken 2018
Aantal
aanmelding
per seizoen
Najaar
Voorjaar
Najaar
Voorjaar
Najaar
Voorjaar
Najaar
Voorjaar
•

•

Aantal
aanboden
activiteiten
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019

Aantal ontvangen
aanmeldingen
Per jaar
80
1.712
3.719
82
1.840
83
1.600
3.440
79
2.435
81
2.041
4.476
80
2.530
82
2.100
4.630
81
2.603

Gemiddeld doet 1 op de 5 leerlingen mee aan BRAinS. Per dorp betekent dit 16% van
de leerlingen in Moordrecht, 20% van de leerlingen in Zevenhuizen, 22% van de
leerlingen in Moerkapelle en ook 22% van de leerlingen in Nieuwerkerk aan den
IJssel. Het is mooi om te zien dat BRAinS populair is in alle dorpen van de gemeente.
Onlangs is er een evaluatie gedaan onder ouders van deelnemers over BRAinS in het
schooljaar 2018-2019. Er werden 4 open vragen gesteld, die door 98 mensen werden
beantwoord.
Hoe vindt u het aanbod van BRAinS? Hier werd door 95 mensen positief op
67

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

gereageerd (van leuk tot super en geweldig). Acht mensen gaven verbeterpunten
aan: meer aanbod in Moerkapelle (2x), meer aanbod in Zevenhuizen (1x), minder te
doen voor de onderbouw (4x) en de indeling naar leeftijd (1x).
Heeft u door BRAinS een beter beeld van wat er in de gemeente te doen is op
vrijetijdsgebied? Hier werd door 95 mensen positief op gereageerd (van ja tot zeker
en absoluut) Twee mensen gaven aan: niet alle activiteiten die BRAinS aanbiedt kan
je lid van worden (1x) en ‘niet zozeer, maar wel leuke uitstapjes gedaan.’ (1x)
Hoe vindt u het betalen bij BRAinS? (Bij BRAinS worden alle activiteiten op de 1e
bijeenkomst cash betaald). Hier werd door 66 mensen positief op gereageerd (van
okay tot prima en duidelijk). Een groot aantal mensen geeft aan het onhandig te
vinden dat het alleen cash kan en hebben suggesties ter verbetering gedaan.
Heeft u verder nog opmerkingen en ideeën? Hier zijn veel verschillende reacties op
binnen gekomen, waarvan er een aantal hieronder zijn opgenomen bij ‘Storytelling’.
4.1.5 Samenwerkingspartners
Vanuit BRAinS wordt er intensief samengewerkt met het Basis- en Voortgezet Onderwijs,
sportverenigingen, culturele instellingen en particulier initiatief. Door de bekendheid van
BRAinS weten mensen Welzijn Zuidplas goed te vinden en ontstaan er elk seizoen weer
nieuwe contacten.
4.1.6 Aandachtspunten
• BRAinS maakt geen onderdeel uit van de budgetsubsidie en wordt jaarlijks via
incidentele subsidie gefinancierd. Inmiddels is bekend dat BRAinS vanaf 2019
onderdeel wordt van de BCF-subsidie overeenkomst.
• Zoals het overzicht bij 4.1.4. laat zien, was er in de 1e helft van 2018 een grote
toename van het aantal aanmeldingen. Deze trend zet zich door in 2019. Hier kunnen
meerdere redenen aan ten grondslag liggen. Er zijn 60 meer basisschoolleerlingen in
Zuidplas ten op zichtte van 2017. Ook kan het zijn doordat er nieuwe, populaire
activiteiten zijn opgenomen. Feit is dat deze stijging leidt tot extra werkzaamheden,
die met de huidige bezetting moeilijk te bolwerken is. Dit aandachtspunt wordt
meegenomen naar 2019.
• Bij BRAinS kan de eigen bijdrage alleen cash betaald worden op de eerste
bijeenkomst van een activiteit. Er zijn diverse signalen (o.a. uit de evaluatie, zie
4.1.4.) die aanleiding geven te onderzoeken of dit ook anders kan, wat in 2019 verder
uitgewerkt zal worden.
Storytelling
‘’Op de laatste dag alsnog ingeschreven voor Freerunning, eigenlijk heel spontaan. Juliette
vindt het van tevoren heel gaaf en ook heel spannend. Zijn er dan ook wel kindjes bij die ik
ook ken? Vraagt ze. Dat ik dat niet weet maakt het er alleen maar spannender op. Totdat ze
de eerste hindernis over gaat! Dit is vet cool, papa! Mag ik op freerunning? Please?’’
‘’Ga zo door! Mijn dochter kijkt al uit naar de nieuwe activiteiten.’’
‘’Mijn dochter vond de Engelse cursus heel erg leuk!’’
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‘’Mijn dochter vindt veel dingen heel eng, maar dit jaar zijn we al naar de dierenambulance
geweest en de speeltuin. Bij beiden activiteiten mocht ik erbij blijven echt heel fijn.’’
‘’Jammer dat er minder activiteiten zijn voor pubers.’’
‘’De bijdrage kan een probleem zijn voor sommige gezinnen. Misschien een idee om een extra
bijdrage te vragen en zo een ander gezin de kans geven om mee te doen?’’
‘’Zou er niet ook een leuk aanbod moeten komen voor volwassenen? ;-) Wil ik wel over
meedenken!’’
‘’Wellicht proberen om voor kleuters wat meer in het aanbod te zetten, verder erg tevreden.
We kijken altijd uit naar de nieuwe brochure!’’
‘’Jullie hebben er vast enorm veel werk aan. Complimenten voor wat jullie allemaal doen, en
hoe jullie het doen!’’

4.2 Overige projecten
Voorheen stonden er twee medewerkers op de loonlijst bij Welzijn Zuidplas voor de
uitvoering van taken in het kader van Sport en Bewegen. Met ingang van 1 februari 2018 zijn
beide medewerkers over gegaan naar de nieuw opgerichte Sportstichting Zuidplas. Om die
reden wordt er geen verslag meer uitgebracht over Sport en Bewegen.
4.2.1 Begeleiding Kindergemeenteraad
Vanuit Welzijn Zuidplas wordt de kindergemeenteraad begeleid en ondersteund in de
uitvoering van de plannen (0,06 fte). Met ingang van 1 februari zijn de medewerkers die
deze taak uitvoerden, overgegaan naar de nieuw opgerichte Sportstichting Zuidplas. Er is
een detacheringsovereenkomst opgesteld met de Sportstichting, zodat deze medewerkers
de begeleiding konden blijven doen. Overigens wordt deze overeenkomst per 1 juli 2019
beëindigd en zal vanaf dat moment de taak weer worden opgepakt door medewerkers van
Welzijn Zuidplas.
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 2018 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 2018 was in de eerste
periode Quinty Kalmeijer kinderburgemeester. In juni 2018 maakte zij officieel plaats voor
Marlou Opschoor.
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Sponsorloop voor KWF-kankerbestrijding
Eind 2017 hebben de kinderen presentaties gehouden en
werd er één idee uitgekozen. Kindergemeenteraadslid Leon
Vente had op ludieke wijze een film gemaakt waarin zijn
klasgenoten de hoofdrol speelden. Het idee was om geld op
te halen voor KWF-kankerbestrijding, met als achterliggende
gedachte dat we ‘breder moeten kijken en dat deze mensen
de hulp van de kinderen goed konden gebruiken’. Het idee
dat de kindergemeenteraad zélf geld zou ophalen en geen
Kindergemeenteraad maakt plannen voor
sponsorloop
geld vroeg aan de gemeenteraad, sprak direct aan. En zo
geschiedde. De kindergemeenteraad organiseerde een
sponsorloop op woensdag 18 april 2018 en hebben op deze manier maar liefst € 5.080 (!)
opgehaald. De opbrengst van de loop ging in zijn geheel
naar KWF Kankerbestrijding. De cheque werd tijdens de
gemeenteraadsvergadering van dinsdag 15 mei 2018
overhandigd aan een vertegenwoordiger van het
Koningin Wilhelmina Fonds. Zij kreeg een tweede
cheque van de gemeente Zuidplas met een waarde van
€ 2.961,38. Dat bedrag was nog over van het door de
raad aan de kindergemeenteraad beschikbaar gestelde
budget.
Op 23 mei 2018 bracht de Kindergemeenteraad een bezoek
aan de Tweede Kamer. De kinderen werden ontvangen door
niemand minder dan Antoinette Laan (lid Tweede Kamer) en
Tamara van Ark (staatssecretaris). De kinderen stelden
scherpe vragen, een geslaagd bezoek.
Op de gemeenteraadsvergadering van 28 november jl. werd
het nieuwe idee gepresenteerd waar de Kindergemeenteraad in 2019 uitvoering aan wil
gaan geven. De keus is gevallen op een ‘Ouderenfestival’. Het plan met de naam 'samen is
leuker' bestaat o.a. uit een activiteit met bingo en talentenjacht. De voorbereidingen zijn al
in gang gezet.
4.2.2 Begeleiding Jongerenraad
In 2016 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 officieel bij
elkaar komt, zo’n tien keer per jaar. Daarbuiten wordt er in werkgroepen vergaderd.
Voor het zitting nemen in de raad en het actief meedenken, meepraten, meebeslissen en
meedoen krijgen leden van de Jongerenraad een kleine financiële bijdrage per persoon, net
als gemeenteraadsleden dat krijgen. De Jongerenraad wordt begeleid vanuit Welzijn
Zuidplas (0,06 fte).
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Doel van de Jongerenraad is de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien
over de hoofdlijnen van het uit te voeren jongerenbeleid. Hierbij zal de Jongerenraad waar
mogelijk verbinding maken tussen de jongeren in Zuidplas en de gemeente. Nevendoel is het
opdoen van politieke ervaring.
3.2.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2018
• In 2018 is er een doorstroom geweest qua leden. Deze doorstroom is een natuurlijk
gegeven; rond deze leeftijd gaan jongeren studeren, uit huis of op reis. Niet alle 13
plekken zijn gevuld geweest in 2018. Op 31 december 2018 waren er 10 leden actief.
Via pr werd er volop ingezet op werving, o.a. via persberichten, een poster en sociale
media; een speciale banner voor op instagram alsook een snapchatfilter.
• In 2018 heeft de jongerenraad ongevraagd advies gegeven aan de gemeente over
jongerenhuisvesting. In dit advies werd aandacht gevraagd voor andere woonvormen
zoals ‘tiny homes’ en woonvormen die het wonen van ouderen en jongeren
combineren.
• De jongerenraad was vertegenwoordigd tijdens een bijeenkomst over de woonvisie,
het debat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 13 maart in
Moerkapelle en een meedenksessie over het Sociaal Domein.
• Wethouder Jan Verbeek is na zijn benoeming tot wethouder regelmatig
aangeschoven bij overleg van de Jongerenraad.
• Leden van de jongerenraad hebben in 2018 geholpen met ‘het Familiediner’ tijdens
Koning Zuidplas.
• Sociaal Makelaar Ruth Derksen is tijdens een vergadering in gesprek gegaan met de
jongeren over het thema eenzaamheid (in het kader van Zuidplas Verbindt).
• De jongerenraad is door de gemeente gevraagd om over een aantal zaken mee te
denken: Talentontwikkeling, Actieplan Jeugd en het cliënt ervaringsonderzoek.
• Eind 2018 zijn voorbereidingen in gang gezet voor het debat over de EU verkiezingen
in mei 2019. In voorbereiding daarop is ook een uitje naar Brussel gepland, in maart
2019.
• Jongeren hebben meegedacht over de invulling van het digitaal jongerenloket en de
overgang van JIZU.nl naar de site HoeZitDat.info/Zuidplas. In 2019 gaan enkele leden
hier waarschijnlijk blogs voor schrijven.
• Jongeren hebben opnamen gemaakt bij verschillende verkeerssituaties voor
scholieren vlakbij de school. Per dorpskern is één school uitgekozen. Voor 2019
wordt dit omgezet in een vlog en als ongevraagd advies ingediend bij de
gemeenteraad.
‘Wat zou ik graag in de jongerenraad willen blijven, maar ik ben te oud! Misschien ga ik
hierna wel in de adviesraad……wie weet’
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Mocht u na het lezen van het Jaarverslag graag in contact komen met Welzijn Zuidplas
voor vragen, ideeën of andere opmerkingen?
Wij horen het graag via info@welzijnzuidplas.nl of 0180-310050.
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