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Inleiding
Welzijn Woerden heeft in afstemming met de gemeente in 2018 een herijking op haar
dienstverlening uitgevoerd. Dit om in samenspraak met de gemeente de aansluiting te
krijgen naar de gewenste ontwikkelingen binnen het sociaal domein binnen de gemeente.
Deze herijking is mede voortgekomen uit de benodigde subsidiëring vanuit de gemeente en
de eigen kwaliteitseisen die de stichting stelt aan de dienstverlening aan kwetsbare
inwoners. De uitkomsten hebben geleid tot passende inhoudelijke en financiële afspraken.
De herijking heeft plaatsgevonden terwijl de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden
door is gelopen. Dat was een grote en op sommige momenten een stressvolle uitdaging voor
de organisatie en vrijwilligers, omdat er grote veranderingen op stapel stonden waarvan we
medio 2018 nog niet volledig konden doorzien welke koers er definitief zou worden gekozen
door de gemeente en wat dat voor effect met zich mee zou brengen voor inwoners,
vrijwilligers en medewerkers. Daarbij heeft de organisatie op hetzelfde moment haar kosten
moeten terugbrengen om het verlies terug te brengen.
Het is prettig dat het samenspel met de gemeente goed is geweest. Op belangrijke
momenten hebben we samen kunnen zoeken naar beste oplossingsrichtingen, maar we
realiseren ons dat het traject om te komen tot de besluitvorming over een nieuwe koers een
lange tijd in beslag heeft genomen.
Deze verantwoording beschrijft uitgevoerde inhoudelijke activiteiten en dienstverlening van
Welzijn Woerden over het boekjaar 2018.
Leeswijzer:
De verantwoording is vernieuwd ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze
verantwoording voorziet in het maken van een inhoudelijke aansluiting op het programma
2019:
-

Hoofdstuk 1 omvat een verslag over de dienstverlening van de welzijnscoach en
mantelzorgconsulent. Zij gaan 2019 naar het sociaal team in ontwikkeling;
Hoofdstuk 2 omschrijft de ontwikkeling van sociale cohesie. Van multifunctionele
accommodaties naar Huizen van Woerden;
Hoofdstuk 3 geeft een beeld hoe het programma maatschappelijke betrokkenheid en
zelfredzaamheid zich richting 2019 ontwikkelt. Op weg naar Hart voor Woerden &
voorzieningen.
Hoofdstuk 4 geeft een beeld welke inspanningen zijn verricht in het kader van de
herijking.

Het Beweegteam heeft zijn eigen verantwoording geschreven en gaat als aparte eenheid
verder in de loop van 2019.
Onze financiële verantwoording vindt plaats in de Jaarrekening 2018.
Karen de Groot en Kerstin Hogenbirk
Maart 2019
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Factsheet
Het is altijd een uitdaging voor een welzijnsorganisatie om haar inspanningen te presenteren
op een zodanige wijze dat het ‘iets’ zegt voor de lezer. De factsheet zegt iets over de
aantallen, maar het zegt niets over de maatschappelijke effecten. Achter elk cijfer zit de
inspanning vanuit het hart van vrijwilligers en medewerkers en evenzo het effect van de
beleving achter een inwoner die is ondersteund of die een activiteit heeft gedaan, dit laat zich
niet vangen in een cijfer. Het is goed om onszelf dat te beseffen bij het interpreteren van de
factsheet.

Welzijnscoach & mantelzorg
De welzijnscoach heeft 363 inwoners ondersteunt, waarvan elke maand 24 nieuwe
aanvragen. Ze zijn in 16 multidisciplinaire overleggen in het sociaal domein om hun expertise
gevraagd.
1123 mantelzorgers hebben zich opgegeven voor de mantelzorgwaardering. Een toename
van ruim 30% ten opzichte van 2017.
Voor het eerst zijn er meer werkende dan niet werkende mantelzorgers geregistreerd: 52%

Van sociale cohesie naar de Huizen van Woerden
Wekelijks 29 inloopactiviteiten waar ontmoeting centraal staat & 17 MBvO activiteiten in de
stad en alle kernen waar 229 senioren met plezier bewegen.

Hart voor Woerden, centrum voor vrijwillige inzet
-

7 kleinschalige bewonersinitiatieven zijn ondersteund;
166 vacatures zijn opgevuld via de vacaturebank;
960 leerlingen hebben een maatschappelijke stage gelopen;
15 workshops met 186 deelnemers deden mee aan de Vrijwilligersacademie met als
topper de workshop over de nieuwe AVG.

Voorliggende voorzieningen
-

Plusbus Boodschappen, voor 1155 inwoners boodschappen gedaan, 52 weken per jaar
m.b.v. 30 vrijwilligers;
Plusbus uitjes, 800 inwoners hebben plezier gehad tijdens 132 uitjes m.b.v. 34
vrijwilligers;
De dienstverlening Maatjes is afgerond;
Telefooncirkel heeft haar 35-jarig bestaan gevierd.
Graag Gedaan heeft 263 praktische klussen uitgevoerd. 45 Vrijwilligers hebben zich
daarvoor ingezet. Er is, n.a.v. vragen van inwoners, een nieuwe pilot gestart voor
inwoners met vragen op gebied van lichte administratieve ondersteuning.

Nieuwe voorzieningen
Welzijn Woerden voedt zichzelf met signalen uit de samenleving en onderzoekt op basis van
signalen of het zinvol is om samen met inwoners nieuwe initiatieven op te zetten.
- Er is verkend of een activiteit voor jongeren met een licht verstandelijke beperking zinvol
zou zijn. Er bleek voldoende enthousiasme bij vrijwilligers om het te ontwikkelen, maar er
was geen behoefte van jongeren.
- Op de koffie is gestart. En gezellige inloop in het bijzonder voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid.
5

-

Welzijn Woerden heeft Samen creatief van WIJ 3.0. ( inwoners met een psychische
kwetsbaarheid en maatwerk beschikking) gefaciliteerd in huisvesting, zodat zij hun
activiteiten mogelijk kunnen uitvoeren als inwonersinitiatief.
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1. Van Zorgpreventie naar Sociaal team met welzijnscoach en
mantelzorgconsulent
Welzijnscoach
Aantallen
-

363 unieke klanten (339 in 2017), gemiddeld 24 nieuwe cliënten per maand

Afbeelding 1. Leeftijden van inwoners die een beroep doen op de welzijnscoach

Trends
Vanuit principes uit de positieve psychologie, helpt de welzijnscoach inwoners stappen te
zetten richting (meer) participatie. De welzijnscoach is een voorliggende voorziening en is
dan ook vrij toegankelijk voor inwoners. De welzijnscoach wordt rechtstreeks benaderd,
maar ook door verwijzers als huisartsen (Welzijn op recept), FermWerk en het
samenwerkingsverband Eerst aan de Slag. De focus van de hulpvragen ligt vooral op
zinvolle daginvulling en sociale activering.
De welzijnscoaches voelen het belang van werken in de wijken en dorpen, maar merken ook
dat het medium ‘inloopspreekuur’ (in Iepenhof en Dorpshuis Harmelen) niet goed werkt. Het
spreekuur wordt nauwelijks benut. In 2019 zal bekeken worden of het zinvol is deze
inloopspreekuren te handhaven of naar alternatieven te kijken voor werken in de wijk. De
afweging wordt gekoppeld aan de ontwikkelingen van het Sociaal team begeleiding dichtbij
en Huizen van Woerden.
De periodieke overleggen met praktijkondersteuners en de aansluiting bij eerstelijns overleg
in Harmelen versterken de samenwerking. Net als het aansluiten bij overleggen als Eerst
aan de Slag, EPA, NIO, ODO, brainstorms psychische kwetsbaarheid (deelname aan
‘Ergens in de wijk’), Signaalteam Harmelen, wijkplatfora. De welzijnscoaches werden in 2018
in circa16 overleggen om hun expertise gevraagd.
De welzijnscoaches hebben continu een grote vraag. Dit betekent dat er sprake is van
spanningsveld: inwoner ondersteunen, investeren in collega’s en het ontwikkelen van de
dienstverlening en beleid van de gemeente.
Helemaal top zijn jullie.
Ons leven is er een stuk op
vooruit gegaan !
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Mantelzorgondersteuning
Aantallen
- 1123 geregistreerde mantelzorgers (875 in 2017);
- 37 mantelzorgtrajecten (meerdere contactmomenten, mail, telefonisch en/of huisbezoek);
- Ongeveer 55 eenmalige hulpvragen betreffende mantelzorg;
- 900 abonnees op de maandelijkse digitale mantelzorg nieuwsbrief (750 in 2017);
- Maandelijkse mantelzorggespreksgroep, gemiddeld 8 deelnemers;
- Maandelijkse mantelzorgsalon is gestopt in 2018.

Overzicht mantelzorgwaardering 2018
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0 - 25

25 - 50

50 - 75

75 _>

combinatie werk en
mantelzorg

Ja

Nee

Niet ingevuld

Trends
De mantelzorgwaarderings-campagne heeft een steeds groter bekendheid en bereik
gekregen. In 6 jaar tijd is het aantal registraties gestegen van 220 naar ruim 1100. Bijna 5%
van de inwoners vraagt n.a.v. de registratie om ondersteuning. Voor het eerst zijn er meer
werkende mantelzorgers geregistreerd.
Stond in 2017 de werkende mantelzorger in het voetlicht. In 2018 kwamen er vanuit de
gemeente en het NIO kwamen veel vragen rondom de inzet en aanwezigheid van respijtzorg
bij de mantelzorgconsulent terecht. Deels waren dit vragen voor individuele ondersteuning,
deels collectief, deels beleidsmatig. Op al deze gebieden heeft de mantelzorgconsulent haar
kennis en expertise ingezet.
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Meet & Greet Respijtzorg

In de afgelopen jaren heeft Welzijn Woerden middels het Steunpunt mantelzorg een
belangrijke bijdrage geleverd op het gebied van het onder de aandacht brengen, algemene
informatie voorziening, en deels, individuele en collectieve ondersteuning. Daarnaast voerde
het Steunpunt samen met de gemeente de mantelzorgwaardering uit.
De gemeente gaat een volgende fase in en wil begeleiding en deskundigheid op het gebied
van mantelzorg dichter naar de inwoners brengen middels inzet van het Sociale Team en de
gemeente onderzoekt naar passend aanbod wat kan worden ingezet. In overleg met de
mantelzorgconsulent, beleid en Woerden Wijzer is een opzet geschreven dit in 2019 verder
te gaan ontwikkelen.
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2. Van sociale cohesie
en ‘multifunctionele accommodaties’ naar ‘Huizen van Woerden’
Huidige accommodaties van Welzijn Woerden
Welzijn Woerden faciliteerde in 2018 de volgende locaties:
- Rembrandtlaan 2, De Plint, Buurtkamer Willemshoeve, de Wiek, Hofplein, voor de
biljarters de locatie Tafeltennisvereniging, Brediushonk. In Harmelen het Dorpshuis, het
Trefpunt en Gymzaal Noord. In Kamerik De Cope en in Zegveld de Milandhof.
In 2018 is de lijn ingezet waarbij de gemeente de subsidiering van de locaties is gaan
overnemen. De ondersteuning van activiteiten zijn wel in handen van Welzijn Woerden
gebleven.
Activiteiten
Diversiteit aan activiteiten voor en door inwoners georganiseerd is al jarenlang heel divers en
breed door de hele gemeente heen. Het zijn activiteiten op het gebied van:
-

Bewegen;
Creativiteit;
Samen eten;
Spel.
Leren

‘Wat is dat fijn!’ Deze
middag nemen ze me niet
meer af’

Ontmoeten staat daarbij altijd centraal. Totaal vinden er zo’n 29 inloopactiviteiten plaats op
de diverse locaties en in de ‘buurtkamers’.
Uitgelicht:

MBvO activiteiten
Onder leiding van vakdocenten zijn er in de stad en de kernen wekelijks 17 MBvO groepen.
Deze worden bezocht door 8-27 deelnemers per groep. Totaal doen er 229 deelnemers mee
(225 in 2017)

‘De dokter zegt dat ik moet
gymmen 😊
%’
$
#
"

Afbeelding FysioGym

Koersbal
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Zegveld & Kamerik
In Zegveld en Kamerik zijn gesprekken geweest om te onderzoeken waar de vrijwilligers
behoefte aan hebben en wat ze zelf willen en kunnen
Vrijwilliger: Als je wilt ,
kan er van alles’

De vrijwilligers die nu actief zijn, zetten zich wekelijks een aantal uur in om ervoor te zorgen
dat mede inwoners een gezellig dagdeel hebben. Ze regelen daarbij alle praktische zaken
zoals het openen en sluiten van de ruimte, boodschappen, koffie/thee/afwas e.d.,
organiseren van inhoud van de activiteiten en bijhouden van wat ze uitgeven, er binnenkomt
aan cash bijdragen, cash afdragen, nieuwe activiteit plannen, organiseren zelf rooster
vrijwilligers etc...
Ze hebben wel behoefte aan ondersteuning op het gebied van:
- dat huur van de ruimte geregeld is;
- dat ze verzekerd zijn;
- dat ze een aanspreekpunt hebben wanneer het slecht gaat met een deelnemer aan
een activiteit/ inwoner of een van de vrijwilligers en ze er zelf niet uitkomen;
financiële administratie huur, vakdocenten;
- af en toe even kunnen sparren met Liesbeth. Dat is nu voldoende, maar zeker nodig.
bovengenoemde aspecten bij opstarten van nieuwe activiteiten; proactief op inwoners
afstappen, vrijwilligers werven en PR.

Fair’s Harmelen
Medio 2018 is in gezamenlijk overleg besloten dat Fair’s niet gecontinueerd zou worden in
2019. Wel wilden alle betrokkenen een horecaconcept met minimaal koffie en keuken
behouden voor het Dorphuis. Fair’s heeft samen het bestuur en het dorsplatform
verschillende opties verkent en beschreven. Daarnaast heeft Fair’s een heel praktische
overdracht geschreven om de Dorpskeuken te kunnen draaien met vrijwilligers.

Verhuizing van De Rembrandtlaan
Het pand aan de Rembrandtlaan vroeg in 2018 om groot onderhoud om aan de huidige
eisen en wet- en regelgeving te voldoen. Daarom hebben we de keuze moeten maken om te
gaan verhuizen. Veel inwoners, vrijwilligers, maar ook het team, hadden een hele
geschiedenis met het pand aan de Rembrandtlaan en waren gehecht aan de locatie. We
hebben zoveel mogelijk aan een ieders wensen geprobeerd tegemoet te komen in de
zoektocht naar nieuwe locaties voor de verschillende groepen. Dit was een intensief traject
voor alle betrokkenen.
Door deze verhuizing, is het sinds september 2018 drukker geworden in de Plint en zijn er 2
nieuwe locaties bijgekomen: de Tafeltennisvereniging heeft ruimte geven aan de biljarters.
Daarnaast zijn diverse activiteiten naar het Brediushonk toe gegaan, zoals koersbal en
werelddansen.
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3. Van maatschappelijke betrokkenheid en zelfredzaamheid naar Hart
voor Woerden & voorzieningen

Aantal vrijwilligers
360 vrijwilligers zijn aan de organisatie verbonden. (2017: 392 en in 2016: 405)
De trendbreuk van vorig jaar heeft zicht voortgezet, van stagnatie naar lichte daling. Al kan
ook de verhuizing en onduidelijkheid over de veranderingen een rol hebben gespeeld.

Aantallen Vacaturebank
VACATUREBANK
Aantal openstaande vacatures
Per 31 december
Aantal reacties vacaturebank
Aantal nieuwe vacatures
Aantal nieuwe organisaties
Aantal advertenties
buurtmarktplaats
Bezoekers inloopspreekuur

2018
190

2017
201

2016
182

166
118
14
0

161
166
16
3

212
180
16
18

10

17

27

Vrijwilligersacademie
Deelnemers
Workshops/lezingen
gepland
Worskshops doorgegaan

2018
186
18

2017
168
24

2016
289
23

15

20

18

Met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming-workshop heeft in 2018 veel
deelnemers getrokken. In 2019 liggen in het versterken van de Vrijwilligeracademie kansen
om nieuwe vrijwilligers mee te trekken en bestaande vrijwilligers te ondersteunen in kennis
en behoeftes.

Trends Hart voor Woerden
-

Het lijkt erop dat het moeilijker wordt voor organisaties om passende vrijwilligers te
vinden. Vooral bestuursleden, vrijwilligers voor in de avonduren zijn lastig te vinden;
Vrijwilligers die reageren op vacatures, reageren vaak op meerdere vacatures tegelijk;
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-

Er is meer vraag vanuit vrijwilligers naar vacatures waarbij zij de Nederlandse taal
kunnen oefenen;
Ook bij bewonersinitiatieven is er veel verschil in de ondersteuningsbehoefte om een
initiatief van de grond te krijgen;
Het aantal bijzondere vrijwilligers dat wat meer begeleiding nodig heeft lijkt te stijgen;
Voor 2019 is de modernisering van de communicatie nodig om meer bekendheid te
genereren voor Hart voor Woerden en daardoor voor vrijwilligerswerk in Woerden.
Met de trend dat het aantal vrijwilligers stopt met groeien, ligt hier de uitdaging voor de
komende jaren.

Fijn dat je me zo goed geholpen hebt
met het vinden van vrijwilligerswerk.
Ik ben er blij mee!

Bewonersinitiatieven
Er zijn in 2018 7 bewonersinitiatieven ondersteund door de coördinator Hart voor Woerden:
- Speeltuin Joekespad – netwerkpartners zoeken, meedenken met fondsaanvragen,
projectplan tegenlezen
- Sprekersburo Inzicht – idee ontwikkeling en voet aan de grond krijgen in Woerden
- Gaycafé – meedenken met locatie, samenwerkingspartners, subsidie-aanvraag
- Burendag Harmelen – pers en publiciteit, samenwerkingspartners zoeken, vinden van
vrijwilligers
- Quiet community – ondersteuning in informeren over de situatie in Woerden, zoeken van
samenwerkingspartners, netwerkmogelijkheden vergroten
- Sinar Maluku – meedenken over mogelijkheden omvormen tot een volwaardig
wijkcentrum, pers en publiciteit rondom heropening
- Kinderboerderij Harmelen – meedenken met plek, voorbereiden van gesprekken,
meelezen projectplan.

Stimuleren en promoten vrijwillige inzet in Woerden
-

Zitting en actieve rol in de Beursvloercommissie, in jury 10e Beursvloer
Promotie NL Doet, Natuurwerkdag, Burendag, Internationale vrijwilligersdag.
In 2018 is er maandelijks een nieuwsbrief verschenen voor vrijwilligersorganisaties en
vrijwilligers
Actieve promotie via social media, met name Facebook

Maatschappelijke Stage
De Maatschappelijke Stage valt sinds 2018 onder Hart voor Woerden. Ruim 960 leerlingen
zijn toe geleid naar een maatschappelijke stageplek van 30 uur. In de rapportage terugblik
MaS 2018 is daarover meer te lezen.
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Afbeelding 5 en 6 MAS markt

Toeleiden en begeleiden kwetsbare vrijwilligers
In de lijn met de herijking, en het niet meer beschikbaar zijn van de vrijwillige coaches, is
ervoor gekozen dit project stop te zetten. Vrijwilligers die meer ondersteuning nodig hebben
kunnen terecht bij de coördinator, de welzijnscoaches en WoerdenWijzer. In de toekomst is
het van belang dit goed af te stemmen met o.a. Ferm Werk en WoerdenWijzer wie hierin
welke rol oppakt.

Ondersteuning NIO
Hart voor Woerden heeft in 2018 naast de voorbereiding van de kerngroep en NIO
overleggen, vooral ondersteuning geboden rondom de PR campagne Vrijwilligershulp voor u!
Ook is inzet geweest op de lezing rondom de Presentiebenadering en is een enquête
uitgezet bij de NIO-leden. Het NIO is de laatste 3 jaar steeds professioneler gaan werken,
heeft meer deelnemers gekregen en treedt meer naar buiten toe. Het NIO vraagt daarom
ook steeds meer aandacht van Hart voor Woerden. Die rol zal in 2019 opnieuw besproken
worden met alle NIO leden en worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van Hart
voor Woerden.

NIO Meet & Greet Informeel/formeel

NIO: Presentielezing
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VOORLIGGENDE VOORZIENINGEN, van 2>1>0
Graag Gedaan
Graag Gedaan is de vrijwillige hulpdienst voor praktische dienstverlening van Welzijn
Woerden.
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2016
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cijfers
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Aantal zonder vervoer

246

262

263

Vervoer met
begeleiding

602

372

228

51

48

Computer/telefoonhulp

Huishoudelijke
ondersteuning
Administratieve
ondersteuning

Aantal vrijwilligers

cijfers
2018
73

45

Nieuw
De pilot voor licht administratieve ondersteuning is eind 2018 succesvol afgerond en deze
dienst wordt vanaf 2019 aangeboden.
Kortdurende huishoudelijke ondersteuning is een project dat we in 2019 gaan opstarten
n.a.v. de vele vragen op dat vlak.
Trends
Het afgelopen jaar zien we dat het aantal vervoersvragen verder is teruggelopen.
Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de grote zichtbaarheid van Automaatje.

Maatjes
In 2018 is de dienstverlening Maatjes afgerond de maatschappelijke speerpunten van het
15

nieuwe gemeentebestuur hebben geleid heeft tot nieuwe vragen aan Welzijn Woerden. Dat
betekent dat er keuzes gemaakt moesten worden m.b.t. het huidige aanbod. Er is behoefte
aan maatjes in Woerden, maar er zijn meerdere organisaties in Woerden die maatjes bieden.
Dit geldt voor onze andere vrijwilligersdiensten niet.

Telefooncirkel
In 2018 heeft de telefooncirkel haar 35-jarige bestaan gevierd en heeft een van de
vrijwilligers die dit al 35 jaar doet, de erepenning van de stad Woerden ontvangen van de
wethouder. De cirkel biedt de deelnemers het gevoel van veiligheid en sociaal contact. Ook
in 2018 heeft de cirkel in de praktijk zijn nu bewezen in een aantal persoonlijke situaties.

Plusbus Boodschappen
Voor 1155 inwoners is boodschappen gedaan, 52 weken per jaar door 30 vrijwilligers.
- Boodschappendienst (= zelf meegaan met de Plusbus)
Aantal deelnemers boodschappenbus: 25;
Aantal ritten boodschappenbus: 210;
Gemiddelde bezetting boodschappenbus: 4,7 (2017: 4,5);
Het aantal deelnemers aan de bus heeft in de loop van 2018 een groei doorgemaakt. In
het eerste halfjaar was de bezetting gemiddeld 4,5, in het tweede halfjaar was de
bezetting 5,0;
In totaal is op deze wijze 993 keer boodschappen gedaan in 2018 (2017: 924).
- Boodschappenbriefjes (= meegeven van boodschappenlijstje)
Aantal deelnemers boodschappenbriefjes: 3
Aantal ritten boodschappenbriefjes: 52
Gemiddelde bezetting boodschappenbriefjes: 3,1 (2017: 3,2)
In totaal is er via de briefjes 162 keer boodschappen gedaan in 2018. (2017:169)
- Aantal vrijwilligers boodschappenbus: 30
Knelpunten Plusbus Boodschappendienst
Op dit moment is er geen plaats voor nieuwe deelnemers, hoewel daar wel vraag naar is.
Het afgelopen jaar is onderzocht naar de haalbaarheid van het doen van een extra
boodschappenronde op de zaterdag. Dit lijkt niet te haalbaar omdat zowel vrijwilligers als
deelnemers hier niet voor voelen. In 2019 wordt, in samenspel met de
boodschappenvrijwilligers, onderzocht op welke wijze de dienst kan worden uitgebreid. Dit
met als doel om in de groeiende behoefte te kunnen blijven voorzien. Dit zal in 2019 leiden
tot het werven van meer vrijwilligers.

De doop van en ‘toast op’ de nieuwe Plusbus

Plusbus uitjes
800 inwoners hebben plezier gehad tijdens de uitjes:
- Aantal uitjes: 132 (2017: 116)
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Gemiddelde bezetting uitjes: 6,1 (2017: 6.0)
Totaal aantal deelnemers aan de uitjes in 2018: 800 (2017:700)
Totaal aantal nieuwsbrieven: 400
Aantal vrijwilligers Plusbus uitjes 34

Uitgelicht
- In maart 2018 hebben we de nieuwe Plusbus via het Ouderenfonds in ontvangst mogen
nemen. Alle chauffeurs hebben een proef gereden in de nieuwe bus alvorens ermee op
pad te gaan. In september 2018 is de nieuwe Plusbus officieel gedoopt door wethouder
Tymon de Weger.
- De chauffeurs hebben de mogelijkheid gehad een cursus verkeersregels te volgen,
georganiseerd door de vrijwilligersacademie van Hart voor Woerden, gegeven door VVN
Harmelen. Ongeveer 15 vrijwilligers hebben daadwerkelijk meegedaan met de cursus.
- In 2018 hebben we een start gemaakt met het onderzoeken hoe we uitjes mogelijk
kunnen maken voor mensen die financieel wat minder bedeeld zijn. Dit project loopt
verder in 2019.

Bij Rembrandt
Deze voorziening is bedoeld voor mensen met beginnende geheugenproblematiek en hun
mantelzorgers
- 4 Dagdelen per week geopend
- Gemiddeld 7 deelnemers en 2 vrijwilligers per dagdeel
- Meeste deelnemers komen 2 keer per week
- 11 Mannen en 12 vrouwen
- Gemiddelde leeftijd deelnemers: 83,4
- Door het verloop in de mate van geheugenverlies zit er een doorstroom in de
deelnemers.
Uitgelicht
Ook bij deze voorziening werken we met dezelfde thema’s vanuit de mentaal vermogen
principes: zoals bewegen en ontmoeting via spel, cultuur, en samen eten
-

Eén keer per maand komt een vrijwilligster van het Stadsmuseum met voorwerpen of
kunstwerken met een thema van het Stadmuseum om hierover te vertellen en te laten
zien (Stadsmuseum komt Bij Rembrandt)
Omdat de zangsessies van Het Klooster afgelopen zijn, hebben de vrijwilligers dit zelf
opgepakt door liedjesboeken te maken.
De groep inwoners is dermate kwetsbaar dat gebruik maken van de openbare ruimte om
te bewegen, bijvoorbeeld wandelen, een risico met zich meebrengt. Het veilig kunnen
bewegen in een ruimte met een geschoolde vrijwilliger of professional is belangrijk voor
deze inwoners en vroeg in 2018 extra inzet van de professional.

Knelpunt
Nu de groep al langer dan 2 jaar draait, zien we dat ook de vrijwilligers kwetsbaarder
worden, door ziekte of intensieve mantelzorg van familie/gezin. Een inval vrijwilliger is er niet
en ook nieuwe vrijwilligers werven voor deze doelgroep ging moeizaam. Hierdoor moest de
professional vaker inspringen om de continuïteit te waarborgen.

VIEF Harmelen
Deze voorziening is eveneens bedoeld voor mensen met beginnende geheugenproblematiek
en hun mantelzorgers. In Harmelen opgestart vanwege de vraag hiernaar.
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In de maand januari en februari 1 deelneemster, in maart, april mei en juni 3
deelneemsters en 1 vrijwilligster.
In de maand mei kwam het Schilderslab in het Dorpshuis, waar deelnemers 4 dagdelen
konden aansluiten, een creatieve invulling van VIEF. Deelnemers en vrijwilligster konden
op een ontspannen manier bezig zijn met diverse teken en schildermaterialen.

Vief is stopgezet in december. Na de eerste enthousiaste start bleken zich geen nieuwe
deelnemers te melden, ook niet via verwijzers (Woerden Wijzer en dementieconsulent). Ook
konden er geen vrijwilligers gevonden worden die enthousiast waren voor deze activiteit.
Mogelijke oorzaken waardoor deze voorziening in het Dorpshuis niet van de grond
komt:
- Er zijn voldoende voorzieningen in Harmelen – Vijverhof – Daghof – Gaza. Inwoners zijn
nog niet gewend aan het feit dat er voorliggend aanbod is wat ingezet kan worden en
waar je zo terecht kan. Vief is nog niet ingebed in Harmelen.
- Er zijn diverse activiteiten waar men al jaren aan deelneemt en dit nog kan blijven doen.
- De inlooplunch in het Trefpunt bedient ook deze doelgroep. Het contact met de
Inlooplunch wordt onderhouden om te kijken of eventuele aanmeldingen voor VIEF
passen bij de inlooplunch.
- In 2019 start een lokale werkgroep dementie in Harmelen. Dan zal er opnieuw gekeken
worden of er potentie voor Vief is.

Op de Koffie.
Aanleiding: Op verzoek van cliënten bij Woerden Wijzer, kwam meerdere malen de vraag
naar een andere vorm van dag invulling. Niet alle inwoners met psychische kwetsbaarheid
vinden aansluiting bij huidige aanbod in de stad. Welzijn Woerden heeft in 2018 verkent of dit
haalbaar is vanuit de doelgroep zelf en met vrijwilligers
Doelstelling: Zinvolle daginvulling, ontmoeting en activiteiten midden in de samenleving
voor en door inwoners georganiseerd.
Aanpak:
1. met 5 inwoners uit doelgroep haalbaarheid en wensen geïnventariseerd en aanpak
voorgesteld
2. Er zijn 4 vrijwilligers gevonden en getraind
3. De werkgroep heeft deze activiteit de naam Op de koffie gegeven.
Aantallen
Het aantal bezoekers varieert van 1 tot 4.
Voor de zomer waren er 4 vrijwilligers, na de zomer nog 2
Reactie bezoekers
-De sfeer is relaxed, gezellig, er wordt gepraat en soms ook een spelletje gespeeld.
-De gespreken nooit gaan over de ziektebeeld en wat iemand heeft aan psychische ziekte,
maar wel over de gewoonste dingen, muziek, weer, dieet, huisdieren, de gewoonste
onderwerpen die je ook gewoon bespreekt ergens op de koffie.
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Reactie vrijwilligers
Ik vind dit zo leuk
om te doen!

De 2 overgebleven vrijwilligsters zijn enthousiast. Ze hebben geflyerd en 1 vrijwilligster heeft
de cursus voor ervaringsdeskundige gevolgd bij Kwadraad. Wel blijft er behoefte aan het
kunnen terugvallen op de sociaal professional en deskundigheidsbevordering.
Mogelijke oorzaken waardoor deze voorziening niet van de grond komt
1. De activiteit vindt slechts op 1 dagdeel plaats, dat is een te afgebakende tijd voor deze
doelgroep
2. Er is relatief weinig PR gemaakt, andere doelgroep leden geven aan dat het niet bekend is
3. De doelgroep wil zelf nuttig zijn, zelf de vrijwilliger zijn;
4. De locatie van de Plint blijft ingewikkeld: men voelt zich niet altijd welkom (weggekeken bij
de entree)
In januari 2019 is er een creatief-groep van WIJ3.0 gestart in de Plint, Samen creatief. Deze
groep deelnemers komt in de ruimte van Op de koffie pauzeren, kopje koffie of thee drinken.
Dit gaat goed samen. De verwachting is dat door de aanwezigheid van deze groep in de
Plint dit een aantrekkende werking heeft op de bezoekers van de inloop: De Plint is niet meer
‘alleen voor grijze senioren die kaarten’, maar voor iedereen.

Interview met vrijwilligster van Op de koffie in de krant

Uitdaging voor 2019
- Voldoet deze opzet voor inwoners van Woerden met psychische kwetsbaarheid? De indruk
uit de Woerdense bijeenkomsten rondom de verwarde personen aanpak en Ergens in de
wijk terecht kunnen is namelijk dat inwoners ‘Altrecht Talent’ terug willen en/of via social
media/ digitaal hun wegen zoeken of zelf de vrijwilliger willen zijn.
-Wat kan doelgroep zelf bijdragen? Is € 1,50 inderdaad realistisch en maximum? In eerste
instantie moesten bezoekers € 2,50 betalen.

Voorziening voor inwoners met een licht verstandelijke beperking.
Naast de reeds bestaande kookgroep, uitgaansgroep en toneelgroep, kwam er begin 2018
kwam het signaal vanuit Woerden Wijzer dat er behoefte is aan aanbod voor de doelgroep
kinderen 10-16 jaar met een lichtverstandelijke beperking. Dat aanbod is er niet. Welzijn
Woerden start een verkenning: er is een inwoner (Haak in) die deze doelgroep wil
begeleiden met een creatief aanbod. Daarnaast is verkend of vrijwilligers van de kookclub
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willen switchen van vrijwilligerswerk. Dat blijkt zo te zijn. Een aantal vrijwilligers van de
kookgroep vindt het leuk om ook deze doelgroep te begeleiden voorafgaand aan de
kookactiviteit. Ideeën zijn er genoeg: creatief, bakken, spelletjes. Maar ondertussen blijkt de
behoefte voor dit nieuwe aanbod niet (meer) te bestaan.

Thuisadministratie en belastingservice
Aantallen
inwoners/huishoudens zijn geholpen
nieuwe vragen om hulp, met intakegesprekken
lopende trajecten op 31 december
nieuwe matches
inwoners zijn geholpen met hun belastingaangifte
inwoners zijn apart geholpen met de toeslagen
vrijwilligersbijeenkomsten

2018
163
88
75
42
230
10
5

2017
186
99
75
50
275
27
4

In 2018 was er deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers waren er 5 bijeenkomsten op het
gebied van:
- schuldhulpverlening
- leren van elkaar: uitwisselen ervaringen
- inkomstenbelasting
- zorgverzekering
- alle regelingen en voorzieningen die er zijn voor minima en inwoners met financiële
problemen
Toelichting
De complexiteit van de vragen is in 2018 opnieuw groot. Dit leidt tot intensieve trajecten.
Vragen die niet thuis horen bij thuisadministratie worden direct doorverwezen
(schuldhulpverlening, Kwadraad etc.).
Uitgelicht: Armoede, preventie

Avond over armoede door alle betrokkenen in Woerden rondom dit thema

-

De coördinatoren hebben een bijdrage geleverd aan Armoedebijeenkomsten bij
Gemeente, Raad van Kerken, enz.
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Coördinatoren hebben vervolgtraining ‘Sturen op zelfsturing’ gevolgd om vrijwilligers
beter te kunnen begeleiden in het motiveren tot gedragsverandering.
In 2018 is er op alle fronten meer aandacht voor preventie en jeugd. Er is meer aandacht
voor ‘Armoede’ en nieuwe methodieken zoals mobility mentoring.

Waardering vrijwilligers Welzijn Woerden
Naast bijscholing en individuele ondersteuning waar nodig, waardeert Welzijn Woerden
jaarlijks haar vrijwilligers met een feest om hen te bedanken voor hun inzet. Dit jaar was dat
voor het laatst aan de Rembrandtlaan.

Vrijwilligersfeest 2018 met muzikale omlijsting
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4. Herijking van de dienstverlening
Van het Programma 2018 naar Maatschappelijke thema’s & opgaven in 2019 is een
intensief proces geweest voor vrijwilligers en teamleden.

Van MFA naar Huizen van Woerden
Welzijn Woerden heeft veel met de gemeente gesproken over het te ontwikkelen beleid van
multifunctionele accommodaties. Maar Welzijn Woerden is hier ook zelf intensief met de
vrijwilligers, docenten en het NIO over in gesprek gegaan. Inwoners, vrijwilligers en
professionals vonden (en vinden) de onzekerheid over hoe en wanneer het nieuwe
gemeentelijke beleid vorm gaat krijgen moeilijk.
Samen met de vrijwilligers in Kamerik en Zegveld zijn er extra gesprekken geweest om dit
concreter te maken: wat kunnen zij zelf in een de Cope of de Milandhof bijvoorbeeld en wat
hebben zij hiervoor nodig?
Uit deze gesprekken kwam enerzijds een constructief beeld tevoorschijn van wat inwoners
bereid zijn zelf te doen en anderzijds de grenzen van inwonersinitiatieven qua kosten
rondom huur en coördinatie. Deze input is zinvol voor het verder te ontwikkelen beleid van
de Huizen van Woerden in 2019 naast ons advies om met buurtverbinders te gaan werken.

Van welzijnscoach en Steunpunt Mantelzorg naar Sociaal team in ontwikkeling
Met de uitkomsten uit het coalitieakkoord bleek dat de gemeente er zorg voor wil dragen dat
er meer begeleiding dichtbij voor inwoners beschikbaar is. Daardoor is er een duidelijke rol
voor de welzijnscoaches, die specifieke deskundigheid hebben met betrekking tot het
voorliggende veld o.g.v. mogelijkheden voor ondersteuning en participatie. Deze
verbindende rol geldt ook voor de mantelzorgconsulent die enerzijds het team Woerden
Wijzer kan verrijken met deskundigheid en signalen en anderzijds behoeften van inwoners
vanuit het team verder kan brengen richting het voorliggende veld.
Afspraken hierover zijn in het najaar 2018 geconcretiseerd tot twee pilots om de expertise
van de welzijnscoach en mantelzorgconsulent dichterbij Woerden Wijzer te plaatsen.

Van voorzieningen naar ontwikkelmotor en zelfstandige stichting Hart voor Woerden
In 2018 is met de ontwikkeling van Op de koffie, de ruimte die Samen creatief nodig had en
het verkennen van een nieuwe activiteit voor jonge inwoners met een VB beperking, duidelijk
geworden dat er behoefte is aan nieuwe initiatieven, vormen om zinvolle daginvulling voor
kwetsbare inwoners in de samenleving te realiseren. Die rol van ontwikkelmotor zal de
komende twee jaar verder ontwikkelt moeten worden.
In 2017 stagneerde de groei van vrijwilligers voor het eerst, ook Woerden breed. Die trend
houdt aan, evenals de behoefte aan goede en gemotiveerde vrijwilligers. Tegelijkertijd
beleven inwoners plezier aan hun vrijwilligerswerk en hebben vrijwilligersorganisaties
ondersteuningsvragen. Met de doorontwikkeling van Hart voor Woerden als zelfstandige
stichting kunnen we hier samen met betrokken partijen aan de slag. Begin 2019 zal hier en
start mee gemaakt worden
Samengevat gaan de diensten toekomstbestendig op weg naar 2020:
•

De dienstverlening welzijnscoach en mantelzorgondersteuning gaan plaatsvinden
onder de vlag van een te ontwikkelen sociaal team.
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•
•
•

De Huizen van Woerden geven inwoners echt gelegenheid om bestaande en nieuwe
activiteiten te ontwikkelen m.b.v. een buurtverbinder. Hiervoor vind er medio 2019
een overdracht plaats vanuit Welzijn Woerden
Samen met de sportorganisaties en scholen ontwikkelt het Beweegteam een
programma voor het nieuwe schooljaar en wordt de organisatie die daar bij hoort
opgezet.
In nauw samenspel met vrijwilligers(organisaties) in de gemeente gaan wij vanuit het
principe ‘samenkracht’ een impuls geven aan onder andere het verbinden van
vrijwilligers aan vrijwilligersorganisaties, vragen van inwoners over vrijwillige inzet en
het opleiden en waarderen van vrijwilligers. Dit gaan we doen onder de naam van
‘Hart voor Woerden’. De vrijwilligersdiensten zoals Graag Gedaan, Plusbus,
Thuisadministratie, Telefooncirkel, Bij Rembrandt en Op de koffie zijn een onderdeel
van het aanbod van Hart voor Woerden.
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