Jaarverslag 2015

Met dank aan alle vrijwilligers en buurtbewoners

Elkaar kennen, elkaar helpen

Woej - Welzijn Oud en Jong
Oranje Nassaustraat 1
2271 SJ Voorburg
Tel: 070-30 117 30
Info@woej.nl
www.woej.nl

jaarverslag 2015 tekstversie

2

Voorwoord
2015 was het jaar van de transitie. De gemeente werd verantwoordelijk voor de
uitvoer van drie wetten binnen het sociale domein (WMO, Participatiewet en
Jeugdzorg). Gemeentes kregen hierdoor veel meer invloed op hun sociale structuur,
maar werden tegelijkertijd geconfronteerd met forse bezuinigingsmaatregelen.
Aan de basis van de transitie ligt een andere visie op zorg en samenleven. Waar
vroeger sprake was van de verzorgingsstaat, is nu sprake van de
participatiesamenleving. In deze nieuwe samenlevingsvorm kunnen inwoners niet
meer vanzelfsprekend een beroep doen op de overheid als ze zorgvragen hebben.
Inwoners zijn verantwoordelijk voor zichzelf en voor hun naasten.
Om die nieuwe visie te kunnen invullen, is een cultuurverandering nodig. Niet
alleen bij gemeentes en instellingen, die veel meer moeten samen werken en op
elkaar moeten afstemmen, maar ook bij inwoners. Van hen wordt een actievere
houding gevraagd, ze worden aangesproken op hun zelfredzaamheid en op hun
betrokkenheid bij hun naasten.
Woej is één van de kernpartners van de gemeente Leidschendam-Voorburg en geeft
praktische invulling aan het welzijnsbeleid in onze gemeente. Woej is dagelijks in
contact met inwoners. We zijn gehuisvest in de aandachtswijken en hebben een
groot lokaal netwerk. Woej signaleert hierdoor snel veranderingen en behoeften.
Inwoners voelen zich veilig en vertrouwd in contact met Woej en doen gemakkelijk
een beroep op ons als ze vastlopen. Hierdoor is Woej in staat om de juiste
ondersteuning te bieden. Met dank aan de bijna 700 vrijwilligers die mede vorm
geven aan de manier waarop we die ondersteuning invullen.
Het afgelopen jaar zien we duidelijke veranderingen. De grootste en meest in het oog
springende verandering vond plaats binnen onze vrijwilligersgroep. Voorheen
meldden zich met name actieve vijftigplussers, die zich willen inzetten voor hun
medemens. Nu zien we een veel grotere diversiteit aan vrijwilligers. Men heeft
andere motieven om vrijwilligerswerk te doen. Een deel doet het om gericht
vaardigheden op te doen, om zich beter te kunnen positioneren op de arbeidsmarkt,
en een deel wordt gestimuleerd om bij ons vrijwilligerswerk te komen doen. Door
zorgverleners en sociale dienst. Men noemt dit laatste ook wel ‘geleid
vrijwilligerswerk’. Het gaat om mensen voor wie vrijwilligerswerk een vorm van
participatie is, een dagbesteding of een manier om structuur te geven aan hun
leven. Er zijn momenteel ruim 220 van deze vrijwilligers. Zij voelen zich thuis bij
ons en daar zijn we trots op. Binnen onze wijkcentra is er plaats voor iedereen.
Wij constateren dat deze nieuwe vrijwilligersgroep om meer begeleiding vraagt van
onze beroepskrachten. Tevens maken ze gebruik van de vele diensten die Woej en
haar ketenpartners bieden. Vaak vanwege psychosociale problemen en een laag
inkomen. Woej biedt hen een sociaal steunsysteem, waar zij op kunnen terug
vallen. We zien deze groep opleven en meer zelfrespect krijgen door hun
vrijwilligerswerk. Zij vormen veelal de motor van nieuwe initiatieven, zoals de
Kledingbank, het weesfietsenproject, de vele maaltijdprojecten enz..
Hierdoor is Woej in staat om ondersteuning te bieden aan andere kwetsbare
inwoners. Onze missie ‘elkaar kennen, elkaar helpen’, is dan ook nog steeds zeer
actueel.
In dit jaarverslag blikken we terug op de vele activiteiten en voorzieningen waar we
in 2015 aan hebben gewerkt. U vindt er getallen, trends, korte verhalen en veel
fotomateriaal, om een goed beeld te geven van wat we doen.
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Per hoofdstuk is er een inleiding, die kort samenvat wat de belangrijkste trends
waren binnen de werksoort en verder inzicht geeft in de gevolgen van de transitie.
Woej kijkt terug op een enerverend jaar. We hebben diverse nieuwe diensten, zoals
het Ontmoetingscentrum Dementie en de Kledingbank. Bestaande activiteiten
ontwikkelen elk jaar verder door. Zo zorgt het Leerlingenvervoer nu voor
crisisvervoer voor het Jeugdteam, en rijden onze bussen cliënten van Middin. Er is
intensieve samenwerking met ketenpartners, zoals Kwadraad die sinds 2016 ook
gehuisvest is bij Woej en met zorgpartners WZH, Florence, Middin en
Fonteynenburg. Dit is voor ons het begin van de transformatie in het sociale
domein. Met elkaar bieden we inwoners die ondersteuning die ze nodig hebben,
dicht in de buurt, aansluitend op hun talenten en beperkingen. We zien uit naar de
toekomst.

Jan van der Werf
Directeur Welzijn Oud en Jong
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Hoofdstuk 1
1.1 Welzijn oud en jong
Welzijn Oud en Jong (Woej) is een brede welzijnsorganisatie voor jong en oud, die
bijdraagt aan het sociaal welzijn van mensen in de gemeente LeidschendamVoorburg.
Woej is in 2006 tot stand gekomen uit een fusie tussen Stichting Welzijn Ouderen
Leidschendam (SWOL) en Welzijn en Dienstverlening Voorburg (WeD). Bij Woej
werken 38 beroepskrachten en een kleine 700 vrijwilligers.
Woej biedt een breed palet aan welzijnswerk. Woej biedt opbouwwerk,
ouderenadvies, mantelzorgondersteuning, dienstverlening aan huis en tal van
activiteiten in de drie wijk- en dienstencentra van Woej. Tevens verzorgt Woej het
Vrijwilligerspunt, het Vadercentrum, de Kledingbank en het Ontmoetingscentrum
Dementie.
Woej is een moderne welzijnsorganisatie, die vanuit het Welzijn nieuwe stijl vorm
geeft aan al haar activiteiten. Dit doen wij in samenwerking met buurtbewoners,
vrijwilligers en alle mogelijke samenwerkingspartners in de gemeente.
Wij gaan uit van de eigen kracht van de burger en zijn sociale omgeving. We
faciliteren, versterken en ondersteunen zowel individuele burgers als groepen.
1.2 Bestuur
Stichting Welzijn oud en jong (Woej) hanteert een bestuursmodel met een
toezichthoudend bestuur. De directeur geeft de dagelijkse leiding en het bestuur is
eindverantwoordelijk voor de organisatie.
Het bestuur van Woej kent per 31-12-2015 de volgende samenstelling:
Naam
Mevrouw A. A. Verbeek

Functie
Interim voorzitter

1.3 Personeel
Stichting Woej heeft per 01-01-2016 in totaal 38 personeelsleden. Het
personeelsbestand bestaat uit 25,08 fte.
Naast de beroepskrachten zijn er doorlopend stagiaires bij Woej aan de slag.
1.4 Ondernemingsraad
Stichting Woej heeft een Ondernemingsraad. 2015 was een verkiezingsjaar. De oude
Ondernemingsraad is afgetreden en er is per oktober 2015 een nieuwe
Ondernemingsraad geïnstalleerd. Voorzitter: Margreet Adam-van der Molen;
secretaris: Irene Meijers en Mirjam Stichter is lid.
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1.5 Stagiaires
In 2015 zijn in totaal 22 stagiaires werkzaam geweest. De duur van de stageperiode
varieerde van 4 maanden tot 12 maanden en de stageduur per week varieerde van 6
uur tot maximaal 36 uur per week.
Trend: Voortzetting Maatschappelijke Stage
Ondanks dat scholen niet meer wettelijk verplicht zijn om hun leerlingen een
maatschappelijke stage aan te bieden, maken nog steeds veel middelbare scholen
gebruik van dit instrument, om kinderen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk
en maatschappelijke instellingen. Woej werd afgelopen jaar door 40
maatschappelijke stagiaires bezocht met een stage van 72 uur.
Cijfers
Overzicht van opleidingen en stagiaires:
Opleiding
Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening (hbo)
Sociaal Maatschappelijke
Dienstverlening
School voor entree (niveau
1)
Sociaal Cultureel Werker
(niveau 4)
Assistent dienstverlening
en zorg (niveau 1)
Helpende Zorg en Welzijn
(niveau 2)
Gespecialiseerd
Pedagogisch medewerker
kinderopvang (niveau 4)
Praktijkonderwijs
(speciaal voortgezet
onderwijs)
Culturele
Maatschappelijke Vorming
(hbo)
Administratief/secretarieel
medewerker (niveau 4)
Maatschappelijk
Stagiaires (MaS)

Aantal
studenten
1

Stage bij Woej
Vrijwilligerspunt

3

Opbouwwerk

2

Opbouwwerk

3

Opbouwwerk

1

Opbouwwerk

3

Opbouwwerk/Vadercentrum

1

Opbouwwerk

4

Opbouwwerk

2

Opbouwwerk

2

Receptie wijk- en
dienstencentrum
Opbouwwerk

40

1.6 Vrijwilligers
Het werk van Woej is onmogelijk zonder vrijwilligers. We zijn dan ook erg blij met de
betrokkenheid van de inwoners uit Leidschendam-Voorburg die zich vrijwillig
inzetten voor hun medemens. Veel vrijwilligers willen iets doen voor een ander of
wonen in de buurt van de wijkcentra en voelen zich verbonden met hun wijk. Zij
zijn gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het welzijn van anderen en/of van
hun wijk en zetten zich op vele manieren in. De nadruk van de vrijwillige
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dienstverlening ligt altijd op ons motto ‘Elkaar kennen, elkaar helpen’.
Cijfers
Op 31-12-2015 waren er 681 vrijwilligers actief.
Enkele voorbeelden
Het ouderenwerk biedt veel individuele hulp- en dienstverlening. Zoals praktische
ondersteuning in de vorm van klusjeshulp of hulp bij de administratie. Andere
vrijwilligers bieden een luisterend oor of een steuntje in de rug. O.a. in de vorm van
bezoekmaatje of vrijwillige ouderenadviseur. Tevens zijn er meer dan 100 vrijwillige
chauffeurs .
In de wijkcentra zijn veel vrijwilligers werkzaam als receptionist, achter de bar, in de
keuken, als gastvrouw in het Ontmoetingscentrum of in de organisatie van
activiteiten.
Vrijwilligerswerk nieuwe stijl
Woej werkt volgens het principe van ‘welzijn nieuwe stijl’, waarbij de eigen kracht
van mensen het uitgangpunt is en de beroepskracht proactief de verbinding legt,
mensen activeert en ruimte biedt eigen oplossingen te zoeken en initiatieven te
nemen.
Voor het vrijwilligerswerk betekent dit dat Woej burgers activeert en ondersteunt
om zich in te zetten voor hun gemeenschap en voor hun medemens. Waar de
beroepskrachten enkele jaren geleden veel meer uitvoerend waren, zijn ze nu
activerend, faciliterend en ondersteunend. Ze ondersteunen vrijwilligers die zich
willen inzetten voor welzijnsdoeleinden en zorgen voor de randvoorwaarden. Het
initiatief voor activiteiten – zeker in de wijkcentra – komt veelal vanuit de
vrijwilligers, die de buurt kennen en signalen vertalen naar concrete activiteiten die
er toe doen.
1.7 Geleid Vrijwilligerswerk/Dagbesteding
Trend: Toename vrijwilligers met een rugzak
We zien bij Woej de laatste jaren een nieuwe groep vrijwilligers ontstaan. Het gaat om
vrijwilligers die door derden geactiveerd worden om zich in te zetten als vrijwilliger.
Het gaat meestal om mensen die in het kader van de ‘Tegenprestatie’, door de Sociale
dienst of door begeleiders van een zorginstelling worden gestimuleerd om
vrijwilligerswerk te doen. We noemen dit ‘geleid vrijwilligerswerk’.
Waarom is het relevant om hen te onderscheiden van de vrijwilligers die zich
doorgaans bij Woej melden? We signaleren dat deze groep vrijwilligers meer
begeleiding nodig heeft. Men mist vaardigheden op het gebied van het
vrijwilligerswerk en heeft daarnaast persoonlijke begeleiding nodig. Vaak heeft men
psychosociale problemen, waardoor er professionele begeleiding op dagelijkse basis
aanwezig moet zijn. Dit vraagt om extra inzet van onze beroepskrachten. Zij zijn nodig
voor de continuïteit en dagelijkse aansturing en zijn hierdoor meer gebonden aan het
werken op de wijkcentra.
Het ‘geleid vrijwilligerswerk’ laat zich indelen in twee groepen:
Via activering en doorverwijzing
Zowel de afdeling Werk & Inkomen als diverse zorginstellingen (Limor, Middin,
Reakt, GGZ Haagstreek) activeren hun cliënten om bij Woej vrijwilligerswerk te
doen. Met als doel participeren. Bij zorginstellingen valt op dat zij minder
begeleiding bieden of zelfs stoppen, als de cliënt goed is ingewerkt en zijn plek
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gevonden heeft binnen Woej. Woej kan de begeleiding dan overnemen.
Cijfers
Woej had afgelopen jaar 130 vrijwilligers via activering en doorverwijzing (van wie
dat bij ons bekend is. Mensen kunnen er voor kiezen om dit niet melden).
2015
Vrijwilligersdienst
Ontmoetingscentrum
Bezoek op Maat
Groene Loper en Burenhulp
Plint
Kledingbank
Busvervoer
Totaal

Aantal vrijwilligers met extra begeleiding
5
16
37
40
17
15
130

Via de Tegenprestatie
De Wet werk en bijstand (WWB) is met ingang van 1 januari 2015 opgegaan in de
Participatiewet. Gemeenten mogen zelf invulling geven aan de Participatiewet daar
waar het gaat om het vragen van een Tegenprestatie. De gemeente LeidschendamVoorburg vraagt uitkeringsgerechtigden iets terug te doen voor de maatschappij
door middel van een nuttige maatschappelijke activiteit. Deze activiteit is naar
vermogen. De duur is tussen de 2 en 8 uur voor een jaar met mogelijkheid tot
verlenging.
De gemeente is samen met het Vrijwilligerspunt in september 2015 gestart met de
uitvoering van de Tegenprestatie.
Cijfers
Bij Woej zijn in 2015 7 mensen met een Tegenprestatie van start gegaan.
1.8 Taakgestraften
Trend: Toename taakgestraften.
Een andere trend die zich verder heeft ontwikkeld is dat er steeds meer mensen via
de Reclassering of Kinderbescherming bij Woej worden aangemeld om hun taakstraf
te vervullen.
Er worden ook jongeren aangemeld via de Kinderbescherming. Zij mochten hun
taakstraf bij Woej uitvoeren of namen deel aan een leertraject.
Bij iedereen wordt zoveel mogelijk gekeken of we bij de invulling van hun taakstraf
kunnen aansluiten bij hun interesse en competenties. Velen voerden hun taken uit
in de wijkcentra of bij de Klussendienst. Allen begeleidt door een beroepskracht.
Cijfers
Toename plaatsingen Reclassering
2013
2014
4
21

2015
41
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Taakgestraften via Kinderbescherming
2013
2014
0
6

2015
9

1.9 Totaal aantal medewerkers, stagiaires en vrijwilligers:
Personeelsleden
Stagiaires
MaS
Reclassering
Kinderbescherming
Vrijwilligers
Geleid vrijwilligerswerk
Tegenprestatie

38
22
40
41
9
681
(130)
(7)

Totaal

831
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Hoofdstuk 2 Woej voor wijkbewoners
2.1 De kracht van de gemeenschap
Buurtbewoners weten zelf het beste wat ze belangrijk vinden voor hun buurt. Een
buurtBBQ, een gezamenlijke moestuin of veilige speelplekken voor de jeugd. In
iedere wijk leven andere ideeën, die men graag gerealiseerd ziet. Veel burgers zetten
zich in voor hun wijk. De gemeente stimuleert dit en zoekt samenwerking met
burgers en organisaties om de leefbaarheid te vergroten.
In Leidschendam-Voorburg zijn een aantal wijken waar mensen wonen, die moeite
hebben om zichzelf te organiseren in de wijk. Culturele verschillen, sociale
problemen of onbekendheid kunnen belemmeren, waardoor initiatieven moeilijk van
de grond komen.
Woej biedt in deze wijken ondersteuning en helpt wijkbewoners, die iets voor hun
buurt willen doen. Woej heeft veel ervaring met het organiseren van activiteiten en
burgerinitiatieven. We denken mee en brengen bewoners met elkaar in contact. We
geven advies en helpen bewoners met het uitwerken van hun ideeën tot plannen.
Daarnaast kunnen we bewoners faciliteren vanuit onze wijkcentra en in contact
brengen met relevante organisaties.
Woej gaat uit van de kracht van de gemeenschap. Bewoners weten heel goed wat
belangrijk is voor hun buurt. We activeren en steunen wijkbewoners en dragen
samen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in Leidschendam-Voorburg.
2.2 In de Prinsenhof
In de wijk Prinsenhof is Woej in 2008 begonnen met de Burenbus. Sinds 2012
organiseren we samen met een kleine 80 vrijwilligers vele activiteiten in en om WDC
De Plint, het bruisende wijkcentrum op de Prins Frederiklaan.
Wat gebeurde er in 2015?
- De Bakfiets en Buitenspeeldag
Woej organiseerde dit jaar diverse skateboard workshops. Deze waren ter promotie
van de bakfiets, die Woej sinds 2014 heeft. De bakfiets bevat kinderspeelgoed en
staat regelmatig in de wijk om het buitenspelen te bevorderen.
In de bakfiets zitten ook skateboards. Om de kinderen eerst veilig te leren
skateboarden kregen ze instructie van een docent. De aftrap hiervan vond plaats op
de Nationale Buitenspeeldag 2015.
Cijfers
De bakfiets met kinderspeelgoed stond in het voorjaar 2015 wekelijks in de wijk.
Ter promotie bezocht de bakfiets het CJG en de speelgoed uitleen.
Er waren 4 skate workshops, met 10 deelnemers per workshop.
- De Burenbus
De Burenbus heeft een mobiel terras dat voor portieken, pleinen en andere centrale
plekken in de wijk wordt opgezet en waar buurtbewoners op ongedwongen wijze met
elkaar een kop koffie of thee kunnen drinken om met elkaar in contact te komen.
Via de Burenbus vangt het opbouwwerk signalen op, geeft informatie en advies en
ondersteunt buurtbewoners als zij initiatieven willen nemen. De Burenbus zet zich
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ook in voor ‘Prinsenhof Schoon!’.
Cijfers
De Burenbus stond in 2015 gemiddeld 1 keer per week in de wijk om in contact te
komen met wijkbewoners.
- De Burendag
Elk jaar in september organiseert het Oranjefonds een landelijke Burendag. Deze
dag is er op gericht om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Woej doet
hier graag aan mee.
Er was dit jaar samenwerking met Stichting IBCE en Woej4kids met een
kinderprogramma. De pilot ‘Dit is jouw Buurt’ is gestart tijdens Burendag. Er waren
in dit kader naast de door ons georganiseerde markt verschillende foodtrucks en
een photobooth waar wijkbewoners op de foto konden. De Beestenbende deed een
speurtocht door de wijk .
Cijfers en vrijwilligers
Er waren circa 150/200 bezoekers en 30 vrijwilligers.
- ‘Dit is jouw buurt’ en ‘Prinsenhof Schoon, heel gewoon!’
De gemeente wil met haar toekomstige afvalbeleid nog meer positief gedrag bij
burgers bereiken en heeft het afgelopen jaar een verdiepingstraject ingezet. Samen
met marketingbureau Full Contact van Paul Ubachs en diverse partijen
(woningcorporaties, wijkmanagers, Avalex, welzijn) is er nagedacht over hoe we met
elkaar tot structurele verbeteringen in de wijken Prinsenhof, Amstelwijk en Heuvel
kunnen komen. Het doel is een schone en prettige buurt.
Dit heeft geleid tot de pilot ‘Dit is jouw buurt’. Deze pilot gaat er vanuit dat burgers
in een prettige en vertrouwde omgeving meer initiatieven nemen om zich in te zetten
voor hun omgeving, waardoor de buurt schoner, prettiger, vertrouwder en veiliger
wordt. Het meewerken aan het opruimen van de buurt en je leefomgeving vloeit als
het ware voort uit het feit dat je je geborgen voelt in je woonomgeving.
Vanuit deze gedachte heeft Ubachs de grote lijnen voor de marketingcampagne ‘Dit
is jouw buurt’ uitgewerkt.
In september was de aftrap van ‘Dit is jouw Buurt’ tijdens de Nationale Burendag.
Woej heeft vanaf eind 2015 de opdracht om deze campagne de komende jaren
verder uit te bouwen.
‘Dit is jouw Buurt’ is de opvolger van ‘Prinsenhof Schoon, heel gewoon!’. Dit project
was een 2 jarige bewustwordingscampagne op initiatief van de gemeente en Woej
om bewoners van de Prinsenhof bewust te maken hoe zij om behoren te gaan met
grofvuil, huisvuil, straatvuil, enz. O.a. met de inzet van de Burenbus en
adoptanten. Dit zijn betrokken buurtbewoners die zich extra inzetten bij het
schoonhouden van hun portiek en leefomgeving.
Cijfer en vrijwilligers
Er waren afgelopen jaar 17 adoptanten actief.
De Burenbus stond wekelijks in de wijk, ook in het kader van Prinsenhof Schoon!.
- De Duofiets en de tandem
Voor iedereen die niet alleen kan of durft te fietsen (bv. vanwege een handicap) is er
sinds 2013 een DUO-fiets bij Woej. Deze is aangeschaft dankzij een burgerinitiatief
van 3 vrijwilligers. Fonds 1818 heeft in navolging van het buurtinitiatief een
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tandemfiets aan Woej gedoneerd voor dezelfde doeleinden.
In 2015 de fiets gebruikt door Mira Morena voor het Vliet Petit festival. Tevens
stond de fiets ter promotie op de Den Haag-Texel markt in Leidsenhage (Den HaagTexel is een organisatie die met deze fietstocht geld inzamelt voor het Juliana
Kinderziekenhuis).
Cijfers en vrijwilligers
De Duofiets wordt gebruikt door een tiental klanten.
Er zijn 3 vrijwilligers betrokken bij dit project. Zij waren ook initiatiefnemer.
Sinds 2014 kunnen ook particulieren de fiets per dagdeel huren.
-Ecorevolte
Sinds 2014 kunnen er dankzij een wijkinitiatief in WDC De Plint fruit- en groente
pakketten van Ecorevolte opgehaald worden. Deze pakketten bestaan uit fruit en
groenten die gered zijn van de afvalbak. Door overproductie en kleine mankementen
halen zij de winkel niet. Vrijwilligers van Ecorevolte kopen deze groente en fruit op
en zorgen ervoor dat ze verspreid worden. Hierdoor is het mogelijk dat mensen uit
de Prinsenhof en omgeving voordelig groenten en fruit van biologische oorsprong
kunnen kopen.
Om mensen meer bekend te maken met wat er gekookt kan worden met de inhoud
van de pakketten zijn er afgelopen jaar kooklessen gestart en zijn er enkele
filmavonden geweest. E.e.a. heeft veel publiciteit gekregen in ‘t Krantje, het AD en
de Telegraaf.
Cijfers en vrijwilligers
Er worden wekelijks pakketten opgehaald door wijkbewoners.
Er hebben 3 kookgroepen van 6, 12 en 6 mensen kooklessen gekregen
Er was een ‘Taste to Waste’ diner voor ongeveer 30 mensen.
Er zijn 3 vrijwilligers actief
- Joke’s badminton
Joke’s badminton is een buurtinitiatief gericht op recreatief sporten in het wijkpark
met wijkbewoners. Het wordt al enkele jaren goed bezocht.
Tijdens de zomersluiting van de Plint stond Joke’s badminton wekelijks in de wijk.
Een andere buurtbewoner (Desiree) sloot hierbij aan met basketbal. Dit was zo’n
succes dat zij tegenwoordig de basketballessen verzorgt voor de Bredeschool.
Cijfers en vrijwilligers
Er komen per keer ongeveer 20 tot 25 bezoekers
Er zijn 2 vrijwilligers actief .
- Kerstdiner in de Plint
Elk jaar is er een gezellig kerstdiner op 2de Kerstdag op de wijkcentra van Woej. Dit
wordt goed bezocht, met name door ouderen uit de buurt.
Afgelopen jaar werd er wederom zelf gekookt door de vrijwilligers, met dank aan de
de Jumbo die een lekker en gemakkelijk te bereiden drie-gangendiner sponsorde,
waardoor de entreeprijs zeer laag kon zijn.
Cijfers en vrijwilligers
Er waren 10 vrijwilligers betrokken bij de organisatie en uitvoer van het kerstdiner.
Er waren een kleine 80 bezoekers. Het was een zeer geslaagde dag.
- Pilot vrijwilligers Middin bij de Plint
Inmiddels werken Woej en Middin al ruim 2 jaar samen en zijn er diverse
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deelnemers van Middin als vrijwilliger bij Woej geplaatst. Een aantal van hen zijn
succesvol geplaatst en hebben echt hun plek binnen WDC de Plint gevonden. Zij
zijn gewaardeerd lid van het vaste vrijwilligersteam in de Plint.
Cijfers en vrijwilligers
7 deelnemers van Middin waren wekelijks werkzaam in de Plint. 3 vrijwilligers
hadden als taak om de deelnemers te begeleiden bij het uitvoeren van het
bakproject.
- Theaterstuk Ongehoord
In samenwerking met Woej, de Gemeente Leidschendam-Voorburg, Trias en
theatermaakster Carla Verwer is in 2014 het theaterstuk ‘Ongehoord’ ontstaan. 8
wijkbewoners uit de Prinsenhof vertellen in dit stuk hun persoonlijke verhaal. Dit
toneelstuk is zeer positief ontvangen.
Cijfers en vrijwilligers
In 2015 waren er 3 uitverkochte voorstellingen in het Veur Theater (1 avond was
speciaal voor de gemeente Leidchendam-Voorburg)
1 uitvoering tijdens de Discriminatiedagen voor Bureau Discriminatiezaken in het
Laaktheater.
1 voorstelling in het Vaillanttheater voor de Afrikadag via Stichting Promoveo.
Er waren 8 vrijwilligers en 3 beroepskrachten betrokken bij dit project.
- Vrouwendag
Deze wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met Stichting IBCE.
Vrouwenemancipatie blijft een belangrijk onderwerp in de wijk.
Het centrale thema was gekoppeld aan het gevoel van veel vrouwen in de wijk zich
niet thuis te voelen vanwege de politieke situatie. Voor het thema hebben de
organisatoren inspiratie opgedaan bij het NIMAR (Nederlands instituut Marokko) en
hebben zij Rabiaa Bouhalhoul (een succesvolle vrouw met een herkenbaar verhaal)
gevraagd vanuit de gemeente Rotterdam om haar verhaal te vertellen en om te
inspireren.
Vragen tijdens de Vrouwendag waren:
- hoe kunnen jullie je in je eigen omgeving thuis voelen?
- wat verwacht je van (Nederlandse) buren?
- wat wil je in je wijk doen en hoe kun je dit vormgeven?
De reactief waren positief op de dag. Vooral het verhaal van Rabiaa Bouhalhoul
maakte veel los. Context gaf een workshop over zelfvertrouwen, die goed bezocht
werd. De dialoog was open, zowel plenair als in kleinere groepen.
Cijfers en vrijwilligers
Er waren zo’n 150-200 bezoekers
- Wijk- en dienstencentrum De Plint
Het programma van het wijk- en dienstencentrum staat in hoofdstuk 5.3.
Vrijwilligers
Er zijn 96 vrijwilligers wekelijks actief in de Plint
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2.3 In de Heuvelwijk
Woej is actief in de Heuvel sinds 2010. In eerste instantie met de Burenbus en ter
ondersteuning van buurtbewoners bij het organiseren van het succesvolle jaarlijkse
Heuvelfeest.
Sinds eind 2014 heeft Woej de beschikking over ‘het Buurtlokaal’, een gezellige
ontmoetingsruimte in OBS de Margriet, waar al heel lang behoefte aan was.
Buurtbewoners organiseren hier inmiddels dagelijks activiteiten voor de buurt. Het
opbouwwerk ondersteunt hierbij.
Woej heeft van de gemeente voor 2014 en 2015 subsidie gekregen om diverse extra
activiteiten uit te voeren met als doel eenzaamheidsbestrijding en het versterken
van de onderlinge contacten onder wijkbewoners in de wijk De Heuvel.
Dit onder de noemer ‘Een goede buur’ en ‘de Heuvelparade’. Deze initiatieven
kwamen voort uit het programma Stedelijke Vernieuwing, van waaruit de gemeente
in samenwerking met maatschappelijke partijen en bewoners een buurtvisie heeft
ontwikkeld, getiteld ‘De Groene Heuvel’. De resultaten vanuit deze projecten zijn
opgenomen in dit hoofdstuk.
Tevens zet Woej zich sinds eind 2015 in voor ‘Dit is jouw buurt’
Wat gebeurde er in 2015?
- Burendag
In samenwerking met de twee bewonerscommissies van de Burgmeester Van
Duyvendijklaan en de Burgemeester Velthuysenlaan van Vidomes ondersteunde
Woej op zaterdag 26 september een burendag in de straat.
Er waren diverse kinderactiviteiten zoals een luchtkussen, knutseltafel en
schminken. Kinderen konden met een kleedje spulletjes verkopen.
Aan de wijkbewoners was gevraagd om wat te eten mee te nemen.
De Digros, biologische supermarkt Meijer en de islamitische supermarkt Rahma
hadden hapjes gesponsord. De leden van de bewonerscommissie bakten mini
pannenkoekjes en maakten suikerspinnen. Het was een gezellige en drukbezochte
dag.
Cijfers en vrijwilligers
Er waren 50 bezoekers en 5 vrijwilligers betrokken bij deze dag.
- Buurtlokaal als ontmoetingsplek
Woej heeft in plaats van de Burenbus het Buurtlokaal in de OBS Margriet gebruikt
om nader kennis te maken met de buurt. Vanwege de winter was het aantrekkelijk
dit binnen te organiseren. Tevens was dit een goede aanleiding om buurtbewoners
kennis te laten maken met het Buurtlokaal. Dit is speciaal opgezet zodat
buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten voor elkaar kunnen
organiseren. Er was al heel lang behoefte aan zo’n ontmoetingsplek in de wijk. Per
portiek zijn de bewoners uitgenodigd om koffie te komen drinken.
Cijfers en vrijwilligers
Er is een koffieochtend, een creamiddag, een muzieklezing, een lunch en diverse
andere activiteiten. De buurtbewoners organiseren alles zelf. De Buurtkamer
voorziet in een behoefte en heeft een vaste groep enthousiaste (oudere) deelnemers.
De dagdelen zijn goed gevuld.
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- Buurtinitiatieven
Er zijn enkele groene buurtinitiatieven van start gegaan; o.a. het met behulp van
wilgentenen maken van decoraties in het park en een compostbak die nu bij
samenwerkingspartner SenW staat.
- Eenmalige informatiekrant
In het voorjaar 2015 is de informatiekrant ‘De Heuvel’ uitgekomen. Een 32 pagina
tellend wijkblad met allerlei informatie over de buurt. Zowel informatie over
voorzieningen en regelingen als informatie over de wijk, haar bewoners, de
architectuur en meer. De Heuvelwijk bestond 50 jaar en dit was een mooi moment
om deze uitgave aan op te hangen.
Cijfers en vrijwilligers
De krant is gemaakt door 2 vrijwilligers (redactie en vormgeving). De oplage was
2000. Hij is huis-aan-huis verspreid in de wijk. Het wijkblad is goed ontvangen.
- ‘Dit is jouw Buurt’
Zie voor meer informatie pagina 12.
- Heuvelfeest
Zondag 24 mei 2015, eerste Pinksterdag, vond voor de vierde keer het Heuvelfeest
plaats. Het Heuvelfeest is een buurtfeest georganiseerd door een groep enthousiaste
wijkbewoners. Zij werden ondersteund door het opbouwwerk van Woej.
Er was een vlooienmarkt, kinderactiviteiten en een eet- en drinkgelegenheid. Een
dans- en muziekprogramma en de gelegenheid om samen met de buurtbewoners
met een hapje en een drankje na te genieten. Het was een zeer geslaagde dag.
Cijfers en vrijwilligers
Meer dan 500 bezoekers en medewerking van ongeveer 15 vrijwilligers.
- Huisbezoeken 65-plussers
Eind 2015 is gestart met kennismaking of preventieve huisbezoeken bij 65-plussers
in de Heuvelwijk. Ter afronding stelt Woej een rapport op met de bevindingen van
deze huisbezoeken. Doel is om van de Heuvel een nog prettiger wijk voor oudere
wijkbewoners te maken. De presentatie van dit rapport is op 9 september 2016.
Dan worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd op de Heuvelparade,
aan bewoners, gemeente en andere belanghebbenden.
Cijfers en vrijwilligers
Er zijn 6 vrijwilligers betrokken bij dit project.
- Kerstdiner Heuvelwijk
In de Heuvelwijk organiseerde Woej dit jaar voor de 3de keer een kerstdiner op 2de
Kerstdag. Dit jaar was het kerstdiner in ‘Het Buurtlokaal’ in de OBS de Margriet.
Cijfers en vrijwilligers
Er waren 24 deelnemers en 5 vrijwilligers.

2.4 In de wijk Bovenveen

Woej is sinds 2008 actief in de wijk Bovenveen. Woej heeft hier een eigen wijk- en
dienstencentrum, WDC de Groene Loper. Dit wordt druk bezocht door
buurtbewoners van jong tot oud. Vrijwilligers (uit de buurt) zorgen voor de
programmering en het beheer en organiseren de activiteiten.
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Wat gebeurde er in 2015?
- Adoptie afvalbak
Woej heeft sinds juli de gemeentelijke afvalbak geadopteerd. Deze afvalbak staat
naast de broodbak aan de zijkant van de Groene Loper. Hier kunnen mensen hun
oude brood in kwijt. De afvalbak is bedoeld voor de plastic zakjes, die vaak in de
broodbak of op straat belandden. De broodbak is naar voren gekomen uit het
wijkplatform, er was een behoefte om de rattenplaag tegen te gaan.
- Burenbus
De Burenbus is in 2015 ingezet ter promotie van diverse Woej-activiteiten.
De bus heeft op verschillende plekken in de wijk gestaan o.a. bij het Jan Mulderveld
en bij de speeltuin van de Genestetstraat. Daarnaast heeft de bus op woensdag of
vrijdagmiddag verschillende straten aangedaan volgens het vaste concept waarbij
het stimuleren van ontmoeting tussen wijkbewoners centraal staat. De bus heeft
altijd aanloop van geïnteresseerden. Bij de scholen, o.a. de Driemaster, de
Dijsselbloem, de Parachute en Essesteijn is los geflyerd op het schoolplein.
Vrijwilligers
Er zijn 2 vrijwilligers betrokken bij de Burenbus.
- Burendag in de Groene Loper
Nationale Burendag heeft Woej dit jaar in samenwerking met de Koningskerk
georganiseerd. Op zaterdag 26 september van 12.00 – 15.00 uur werden er tal van
activiteiten georganiseerd, vanuit Woej sloot de Burenbus aan. Door de vrijwilligers
van de high-tea waren er hapjes gemaakt. De vrijwilligers van Woej4kids
ondersteunde verschillende spelletjes en er was een leuke knutselactiviteit.
Daarnaast gaf het Seniorenkoor Leidschendam die repeteert vanuit de Plint een
optreden.
Cijfers en vrijwilligers
Er waren ongeveer 70 bezoeker en 5 vrijwilligers betrokken bij de Burendag.
- Halloween
In samenwerking met Trefpunt Middin is er contact gelegd met een enthousiaste
wijkbewoner uit de Jan Mulderstraat. Zij hebben een gezamenlijke spooktocht door
de wijk georganiseerd.
Cijfers
Er deden 25 kinderen mee.
Trend - High tea lijdt tot integratie in centrum
In de Groene Loper is wekelijks een high tea voor wijkbewoners uit Bovenveen en
wijkbewoners die begeleid worden door Fonteynenburg.Dit is een instelling die
begeleiding biedt aan volwassenen met een psychiatrische beperking op het gebied
van wonen, vrije tijd en werken.
Sinds 2 jaar neemt de laatst genoemde groep wijkbewoners deel aan de high tea. Zij
zijn inmiddels redelijk geïntegreerd en maken steeds meer onderdeel uit van de vaste
bezoekers van het wijkcentrum. Ze nemen ook deel aan andere activiteiten.
De high-tea is naar Engels gebruik, maar ook met multiculturele hapjes, en wordt
geheel verzorgd door vrijwilligers.
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Cijfers en vrijwilligers
10 – 30 bezoekers per high-tea. De high-tea wordt verzorgd door 5 enthousiaste
vrijwilligers.
- Eet-je-mee Groene Loper
Elke vrijdagavond kunnen wijkbewoners mee-eten bij Eet-je-mee. Er wordt dan een
vers twee-gangen menu gekookt en geserveerd door vrijwilligers uit de buurt, voor
een leuke prijs (€ 5,- en €2,50 voor mensen met een Ooievaarspas).
Er is een toenemend aantal vaste bezoekers. Niet iedereen komt elke week, soms
komt men 1 keer per maand. Er eten ook mensen mee uit Voorburg Noord, men
miste hier een wijkmaaltijd. De Groene Loper is voor hen een goed alternatief.
Cijfers en vrijwilligers
Gemiddeld 35 tot en met 40 eters en ongeveer 7 vrijwilligers.
- Kerstdiner Groene Loper
In de Groene Loper was dit jaar weer een kerstdiner. Dit jaar met de inzet van een
bijzondere vrijwilligersgroep. Via een advertentie in de lokale media is er een oproep
gedaan of een familie of vriendengroep op 2de Kerstdag een maaltijd wilde koken bij
Woej. Er waren een hoop enthousiaste reacties en de familie Beusker heeft dit op
zaterdag 26 december op zich genomen. Veel lof hadden de bewoners van
Bovenveen over de aankleding en verzorging van het diner. Deze was ook door deze
familie verzorgd.
Cijfers en vrijwilligers
40 deelnemers en 1 familie (11 vrijwilligers)
- Koffieochtend voor oudere migrantenvrouwen
Sinds een aantal jaren vindt onder leiding van Khadidjeh al-Nasser en Mientje van
der Lee elke maandagochtend een koffieochtend voor oudere migranten en
vluchtelingen vrouwen plaats. De groep heeft de laatste jaren een groei gemaakt en
er komen inmiddels meer dan 30 vrouwen gezellig een kopje koffie drinken en
samen met elkaar om Nederlandse taalles volgen. De taalles vind zowel groepsgewijs
als individueel plaats. De koffieochtend is zo populair onder deze sociaal geïsoleerde
doelgroep, dat er in 2016 in de Plint een tweede koffie-ochtend wordt opgezet. Voor
de vrouwen is de koffie-ochtend meer dan een gezellig samen komen, ze geven
elkaar sociale steun en krijgen ondersteuning van de vrijwilligers om zelfredzaam te
kunnen blijven zijn. Bv. op het gebied van wonen, financiën en gezondheid.
Cijfers en vrijwilligers
3 vrijwilligers geven 1 op 1taalles
2 coördinerende vrijwilligers.
- Kinderactiviteiten
Vrijwilligers van Woej organiseren veel kinderactiviteiten in de Groene Loper en op
andere locaties in de gemeente. Zoals de Woejpret, Woej4kids en de verlengde
schooldag. Meer informatie hierover in hoofdstuk 4.
- Speel-o-theek De Beer
De Speel-o-theek is in 2015 de eerste twee kwartalen op donderdag open geweest,
daarna is besloten de speel-o-theek naar woensdagmiddag te verplaatsen om meer
bezoekers te trekken via de Woej4kidsmiddag. Daarnaast is de speel-o-theek op
zaterdag geopend. Er is speelgoed voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 9 jaar.
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Cijfers en vrijwilligers
Bij de speel-o-theek diverse vrijwilligers betrokken. Er zijn 2 coördinerende
vrijwilligers, 2 vrijwilligers voor de donderdag/woensdag en 3 tot 4 voor de zaterdag.
Trend: Vluchtelingen noodopvang, inzamelen kleding en activiteiten
Tussen 27-10 en 1-11 heeft het opbouwwerk een bijdrage geleverd aan de
Noodopvang van Vluchtelingen in sporthal de Fluit.
Via de gemeente is Woej benaderd om in het weekend voorafgaand aan de opvang
een kledinginzamelingsactie te organiseren. Deze werd begeleid door 6 Woej
vrijwilligers en 8 vrijwilligers die zich via het Vrijwilligerspunt hiervoor hadden
aangemeld. De inzamelingen werden gehouden op 23 en 24 oktober in de Groene
Loper en KJ44.
De Burenhulp heeft hierin met 6 vrijwilligers ondersteund en de vele dozen kleding
weggereden naar de centrale opslag en naar sporthal de Fluit. Dit nam nog 2 dagen
extra in beslag. Tijdens de Noodopvang is deze actie herhaald om koffers en tassen in
te zamelen.
Verder heeft de Burenhulp een dag voor de opvang gezorgd dat er tafelvoetbaltafels,
schaakborden sjoelbaken knutselmateriaal etc. (door Woej in bruikleen gegeven) naar
de Fluit werden gebracht.
Tijdens de Noodopvang heeft het opbouwwerk samen met de gemeente de planning
van de vrije tijdsbesteding gecoördineerd. Dit hield in een dagschema maken van de
aanbieders van activiteiten en het inzetten van vrijwilligers hierbij. Er kwamen
dagelijks aanbieders bij dus de schema’s werden per dag aangepast. Dagelijks was
er een opbouwwerker in de Fluit die samen met de ambtenaar de verschillende
vrijwilligers en organisaties met betrekking tot vrijetijdsbesteding opving en hen
koppelde aan vluchtelingen of aan activiteiten. Ook werden er naar behoefte
specifieke vrijwilligers gezocht zoals vrijwilligers die taallessen konden verzorgen.
Zie hier een filmpje over de inzamelingsacties van Kleding (gemaakt door Midvliet)
https://www.youtube.com/watch?v=0MQxUbfU0do
Ook het Vrijwilligerspunt deed veel voor de noodopvang van vluchtelingen.
- Wijk en dienstencentrum de Groene Loper
Meer informatie in hoofdstuk 5.4.

2.5 In de wijk Voorburg Noord
Voorburg Noord is de vierde aandachtswijk in Leidschendam-Voorburg. Sinds eind
2013 biedt Woej hier opbouwwerk. Woej heeft voor 2,5 jaar subsidie gekregen om de
leefbaarheid in de wijk een impuls te geven. Op de agenda stonden onder andere
portiekbezoeken met de Burenbus, het ondersteunen bij het oprichten van een
Buurtpreventieteam, en het faciliteren en stimuleren van diverse wijkactiviteiten.
In 2015 ondersteunde Woej de volgende activiteiten;
- Burenbus
In 2014 heeft de Burenbus haar terras op vele plekken in de wijk opgezet. In 2015
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werd de bus vooral gericht ingezet, ter promotie en ondersteuning van andere
activiteiten, zoals de opening van de kinderzwerfboek stations en het Wijkblad
Voorburg Noord.
Vrijwilligers
2 vaste vrijwilligers
- Burendag
Dit is het feestelijke initiatief van het Oranjefonds. In heel Nederland zetten
jaarlijks vele wijkcentra hun deuren wijd open. In Voorburg Noord was er dit jaar
voor de tweede keer een Burendag. Deze werd georganiseerd door bewoners en
vrijwilligers vanuit Woej met ondersteuning van diverse lokale ondernemers en St.
Kinderzwerfboek. Er was een afwisselend programma met vele kinderactiviteiten,
muziek, er werd getafeltennist met elkaar en wijkbewoners konden elkaar
ontmoeten op het terras van de Burenbus.
Cijfers en vrijwilligers
5 bewoners en 10 vrijwilligers organiseerden alles
80 bezoekers
- Buitenspeeldag
Buitenspelen is gezond en belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Woej
ondersteunt daarom de Nationale Buitenspeeldag. Voorburg Noord is een
kinderrijke wijk en het Corbulopark is bij uitstek geschikt voor
buitenspeelactiviteiten. Wethouder Nadine Stemerdink opende de feestelijke
middag. Het was prachtig weer, waardoor de Buitenspeeldag zeer goed bezocht
werd. Er was veel animo voor alle waterspelletjes, zoals levend sjoelen. Het
Karrelwiel sponsorde fruit.
Cijfers en vrijwilligers
Tijdens de Buitenspeeldag waren er 8 bewoners actief en 10 vrijwilligers van Woej.
Er kwamen ruim 150 kinderen en 75 wijkbewoners naar de buitenspeeldag.
- Buurtpreventieteam Voorburg Noord
Inwoners van Voorburg Noord willen meehelpen aan het creëren van een veiliger
buurt. Er is in 2015 een Buurtpreventieteam van start gegaan in Voorburg Noord.
Het opbouwwerk heeft ondersteund met het werven van geschikte vrijwilligers en
met het opzetten van dit team. Het Buurtpreventieteam (BPT) is inmiddels
functioneel en wil zich ook graag inzetten om de leefbaarheid van de wijk op andere
vlakken te verbeteren.
Vrijwilligers
Er zijn 9 leden.
- Kinder-zwerfboekenstations
Er zijn in Voorburg Noord en Bovenveen diverse kinder-zwerfboek stations in
gebruik genomen. Dit zijn kleine buiten bibliotheekjes gesponsord door Rotary
Leidschendam Duivenvoorde met als doel het promoten van lezen en het versterken
van de sociale cohesie in de wijk. Mensen die elkaar niet kennen, lezen elkaars
boeken. Er is een nieuw punt in de wijk, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Het uitlenen stimuleert het contact in de wijk. Vrijwilligers zijn eigenaar van de
boekenkastjes en zorgen voor onderhoud. De Kinderzwerfboekstations werden
feestelijk geopend met hulp van wethouder Saskia Bruines om extra aandacht voor
lezen te vragen.
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Cijfers en vrijwilligers
5 vrijwilligers. Er was een opening van een kinder-zwerfboekenstation bij
de Parachute Basisschool en het Van Egmondestraat Speeltuintje.
- Wijkblad Voorburg Noord
Eind 2015 verscheen de eenmalige wijkkrant Voorburg Noord. Een 32 pagina
tellend wijkblad met allerlei informatie over de buurt. Zowel informatie over
voorzieningen en regelingen als informatie over de wijk, haar bewoners, de
architectuur en meer. De vrijwilligers onderzoeken momenteel of ze de uitgave
kunnen continueren.
Cijfers en vrijwilligers
De krant is gemaakt door 2 vrijwilligers (redactie en vormgeving). De oplage was
3400. Hij is huis-aan-huis verspreid in de wijk door enkele vrijwilligers en
stagiaires. Het wijkblad is goed ontvangen.
Trend: Veel animo voor buurtinitiatieven in Voorburg Noord
Het opbouwwerk signaleert en ondersteunt waar mogelijk buurtinitiatieven.
Hieronder enkele ideeën uit de wijk
1. Men heeft het idee om een Voorburg Noord Ondernemersvereniging op te zetten en
deze bij de werkwijze van het BPT te betrekken.
2. Men heeft het idee noten- en fruitbomen te planten op diverse openbare ruimtes in
Voorburg Noord.
3. Men wil graag het wijkblad Voorburg Noord continueren en elk kwartaal een
uitgave uitbrengen, met ondersteuning van sponsors en Woej.
4. Men wil de Van Alphenstraat verbeteren met een Cruyff Court of Kraijcek
Playground, en helpen met implementatie van kunstgras, hekken, tribune in
samenwerking met Voetbalschool Ball Inn en de gemeente.
5. Regelmatig zijn er signalen dat wijkbewoners een wijkcentrum missen, nadat de
Driespong vorig jaar gesloten werd. Diverse partijen willen zich hiervoor inzetten.
(Fox AOB, Speel-o-theek, Aremberg Fysiotherapie, de Kledingbank, boekenbank in het
kader van Kinderzwerfboek, en meer)
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2.6 Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling Leidschendam-Voorburg is een dienst van de gemeente
Leidschendam-Voorburg in samenwerking met de politie Haaglanden, de lokale
woningbouwcorporaties Vidomes, WoonInvest, Vesteda en Welzijn oud en jong.
Doel is de leefbaarheid in Leidschendam-Voorburg te vergroten door het bemiddelen
tussen buren die een vervelende situatie met elkaar ervaren en in die situatie
verbetering willen brengen.
Buurtbemiddeling is vrijwilligerswerk. Speciaal opgeleide vrijwilligers brengen als
bemiddelaar ruziënde buren weer met elkaar in gesprek, zodat de buren met elkaar
een oplossing voor het probleem kunnen bedenken.
Door met elkaar te praten over mogelijke oplossingen, in het bijzijn van
onafhankelijke bemiddelaars, krijgen mensen meer begrip voor elkaars situatie. De
kans dat conflicten uit de hand lopen wordt hierdoor kleiner. De bemiddeling is
gratis en dus voor iedereen bereikbaar.
Buurtbemiddeling richt zich bijvoorbeeld op geluidsoverlast, rommel in trappenhuis
of plantsoen, harde muziek, overhangende takken, vernieling, stank,
parkeeroverlast, sloopauto's in de straat of pesterijen.
Woej verzorgt de coördinatie van de buurtbemiddeling. Dit betekent o.a. dat zij zorgt
voor de bereikbaarheid en de aanvragen doorzet naar de vrijwilligers die vervolgens
het bemiddelingstraject uitvoeren.
Cijfers:
Er zijn in 2015 39 casussen aangemeld en zijn er 26 vrijwilligers actief.
2.7 Woej Mediastudio
De vrijwilligers van de Woej Mediastudio maken foto- en film reportages van
wijkactiviteiten in Leidschendam-Voorburg. Ze ondersteunen andere
maatschappelijke organisaties met het bewerken van hun film, foto en P.R. (zoals
affiches en persberichten). Daarnaast worden mensen geholpen met het monteren
van films en het bewerken van foto’s.
Vrijwilligers:
Er zijn 5 vrijwilligers betrokken bij de Mediastudio. Men is inzetbaar als
tekstschrijvers, fotograaf, filmer en grafisch vormgever.
2.8 Zomerdagen aan de Kaag
Het doel is mensen, die niet in de gelegenheid zijn zelf op vakantie te gaan, een
Hollandse vakantiedag aan te bieden. Woej mag – in samenwerking met Fox AOB –
alle vele jaren gebruik maken van de Schuur, een vakantiehuisje op Kaageiland.
Het huisje is omringd door het weiland en slootjes en goed uitgerust met kano’s en
bootjes.
Er gaan verschillende groepen mee naar de Kaag. Het zijn met name
migrantenvrouwen en hun kinderen, vaders van het Vadercentrum, deelnemers van
de Ouderensoos Oranjehoek en diverse Woej vrijwilligers, met name vrijwilligers
met een laag inkomen.
De deelnemende groepen zijn heel divers, de meeste mensen hebben verschillende
culturele achtergronden. Elke groep neemt zelf een uitgebreide warme lunch mee.
Hierdoor leert men elkaars cultuur op een leuke manier kennen. Het was weer erg
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geslaagd. Voor iedereen, ook de vrijwilligers genieten van deze uitstapjes.
Cijfers:
We zijn dit jaar 19 dagen met 20 deelnemers en 4 vrijwilligers per dag naar de Kaag
gegaan. Er gaat ook altijd een beroepskracht mee. De vervoersdienst verzorgt het
vervoer. Er hebben in totaal ongeveer 380 personen aan de activiteit deelgenomen.
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Hoofdstuk 3 Hulp bij laag inkomen
3.1 Steeds meer aandacht voor minima bij Woej
De afgelopen jaren heeft Woej diverse diensten ontwikkeld voor mensen met een
laag inkomen. Zowel in onze wijkcentra als in de aandachtswijken waar het
opbouwwerk werkzaam is, signaleren we armoedeproblematiek.
We spreken veel mensen die werkloos zijn of leven van een klein inkomen. Zij
maken gebruik van de formulierenhulp en het juridisch spreekuur. Vaak heeft men
moeite met het invullen van formulieren en weinig kennis van de vele financiële
regelingen die er zijn. Er is hierdoor sprake van ondergebruik. Onze vrijwilligers
helpen hen met het aanvragen van de juiste regelingen. Maar soms is het al te laat.
We signaleren steeds meer mensen met ernstige schuldenproblematiek en proberen
hen toe te leiden naar de Plangroep of naar een Schuldhulpmaatje.
De afgelopen jaren is Woej steeds intensiever gaan samenwerken met Kwadraad. Dit
bevalt beide partijen goed. Samen ondersteunen we bovenstaande doelgroep met
praktische en psychosociale hulp. We hebben daarom besloten om per 2016 onze
kantoorruimte te delen, waardoor de samenwerking nog meer vorm zal krijgen.
Het opbouwwerk ontwikkelde diverse initiatieven om minima te versterken. Zij
maken hierbij gebruik van de principes ‘hergebruik’ en ‘burenhulp’. Immers, niet
alle ondersteuning hoeft geld te kosten. Zo ontstonden initiatieven als de
Kledingbank en onze Sinterklaasactie 'Ieder kind verdient een Sint'.
Ook de Burenhulp is gebaseerd op 'wederkerigheid'.
Vrijwilligers (veelal met een uitkering en doorverwezen door de dienst Werk &
Inkomen) zetten zich in als klusjesman voor hun kwetsbare medemens. Ons motto
‘Elkaar kennen, elkaar helpen’ brengen we zo op vele manieren in de praktijk. We
combineren waar mogelijk het geven van hulp met het versterken van
empowerment. Dat leidt tot zelfredzaamheid en meer zelfvertrouwen bij klant en
vrijwilliger.
3.2 Burenhulp
De burenhulp is voor mensen die hulpbehoevend zijn, niemand om zich heen
hebben die kan helpen, en die de financiële middelen niet hebben om een
klusbedrijf in te huren. De Burenhulp is in december 2013 gestart, voor grote en
kleinere klussen.
De Burenhulp helpt met name cliënten van GGZ instellingen die zelfstandig gaan
wonen, mensen in een minima- of schuldsituatie of overbelaste mantelzorgers, die
hulp nodig hebben bij een kleine verhuizing, het leggen van een laminaatvloer,
schilderwerk of een kleine verbouwing.
De aanvraag voor Burenhulp verloopt via collega-instellingen. Zij fungeren als
verwijzer en intaker. Het gaat om cliënten van instellingen zoals Kwadraad, Limor,
Middin, Fonteynenburg, Fox AOB of het CJG. Zij maken dankbaar gebruik van onze
service. De Burenhulp helpt ook bij vele interne klussen binnen Woej, zoals kleine
verhuizingen, verbouwingen en hulp bij activiteiten van het opbouwwerk.
Bij elke aanvraag doen we een intake. We maken een begroting. De klant betaalt
alle kosten (verf, plamuur, behang, laminaat). Soms kunnen we helpen met
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tweedehands artikelen. Er wordt altijd veel gedoneerd aan Woej. De klushulp is niet
gratis. We vragen om een ‘tegenprestatie’, bijv. in de vorm van vrijwilligerswerk op
het wijkcentrum. Als iemand daar niet toe in staat is, dan vragen we om een kleine
(vrijwilligers)vergoeding.
Cijfers en vrijwilligers
Klussen
52
Extra klus

Vrijwilligers
12
35 tuingereedschapskisten voor ATV N.
Beetslaan voor het nieuwe
moestuincomplex in Bovenveen

3.3 Ieder kind verdient een Sint
Rond 5 december delen vrijwilligers van Woej 2de hands speelgoed uit aan kinderen
uit minimagezinnen. De gezinnen kunnen meedoen aan het Sinterklaasfeest. Voor
minimagezinnen is de decembermaand een financieel zware maand. Alle beetjes
helpen, zodoende is Ieder kind verdient een Sint een welkom project voor hen.
Tevens stimuleren we hergebruik van goed speelgoed.
In samenwerking met de drie samenwerkende gemeenten (Leidschendam-Voorburg,
Voorschoten en Wassenaar) en de afdeling Werk & Inkomen zijn alle gezinnen met
een Ooievaarspas in 2015 aangeschreven om mee te doen. Ouders kunnen hun
kinderen aanmelden. De kinderen mochten een verlanglijstje invullen om
maatwerk te kunnen leveren.
Er was een flinke groep vrijwilligers betrokken bij ‘Ieder kind verdient een Sint’. Zij
verzamelden al het speelgoed (dat stroomde binnen bij alle wijkcentra), zij
sorteerden het speelgoed vervolgens naar geslacht, categorie en leeftijd. Ze pakten
alles in, gingen de boer op om sponsors te werven en verzorgden uiteindelijk de
grote selectie. Wie krijgt wat, wanneer, enz.
Met dank aan vele chauffeurs die met behulp van hun eigen auto de cadeauzakken
wegbrachten, werden alle pakketjes tussen 30 november en 5 december verspreid.
Cijfers en vrijwilligers
Deelnemende gezinnen
Deelnemende kinderen
Vrijwilligers
Totaal aantal geschonken cadeaus
Pakjes per kind
Aantal sponsoren

350
650
30
6200
10
33

3.4 Kledingbank
Na ruim 4 jaar geëxperimenteerd te hebben met weggeefmiddagen en Sinterklaasacties heeft Woej in 2015 een Kledingbank opgezet. Met dank aan wethouder
Nadine Stemerdink en Unibail Rodamco kreeg Woej halverwege 2015 tijdelijk een
geschikte leegstaande locatie in winkelcentrum Leidsenhage.
Vervolgens heeft Woej via Fonds 1818 en het Oranjefonds een donatie gekregen
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waarmee voor een tot twee jaar een projectleider aangesteld kon worden. Omdat
diverse vrijwilligers vooraf al enthousiast waren en er nog veel kleding op voorraad
lag vanwege eerdere acties kon de Kledingbank snel van start gaan.
De Kledingbank is er voor de minima in Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en
Voorschoten. Zij kunnen gemiddeld 3 keer per jaar op afspraak langskomen en per
keer twee sets kleding meenemen. (2 broeken, truien, shirts, jas, schoenen, enz.)
Ook voor sollicitaties is men welkom. Voor de feestdagen hebben we een feestelijke
collectie.
Niet iedereen kan lid worden van de Kledingbank. Doorverwijzing verloopt via
afdeling Werk & Inkomen en via hulpverlenende instanties. (bv. Kwadraad,
Fonteynenburg, Limor, Vluchtelingenwerk en de Plangroep). Zij kunnen goed
inschatten of de Kledingbank geïndiceerd is en fungeren als verwijzer).
De Kledingbank levert maatwerk, daarom werken we altijd op afspraak. Mensen
hebben dan de tijd om rustig te zoeken en te passen. Vrijwilligers verzorgen alle
werkzaamheden in de Kledingbank.
In de Kledingbank werken mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zetten
zich vrijwilliger in en doen dit met veel enthousiasme.
De Kledingbank is tevens een laagdrempelige preventieve vindplaats voor een
doelgroep met relatief veel financiële en psychosociale problemen. Door de
individuele benadering worden problemen snel gesignaleerd en vindt er
doorverwijzing plaats. De Kledingbank werkt samen met Kwadraad en Hulp bij
Schulden.
In oktober hielp de Kledingbank bij de crisisopvang van de vluchtelingen. O.a. door
kleding beschikbaar te stellen.
Cijfers en vrijwilligers
Deelnemers
300 gezinnen

Vrijwilligers
17 vrijwilligers

3.5 Formulierenhulp
Het wegvallen van het Advies & Informatiepunt en de Sociaal Raadslieden in 2012
was destijds de aanleiding om een Formulierenhulp met vrijwilligers op te zetten. Er
bleef veel vraag naar hulp bij het lezen en invullen van formulieren en naar
juridische ondersteuning.
Anno 2015 zijn de spreekuren niet meer weg te denken uit LeidschendamVoorburg. Er is een toenemende vraag. De leidraad is de zelfredzaamheid
versterken. Cliënten zelf zoveel mogelijk laten doen en vaardigheden aan te leren die
zij in praktijk zelfstandig kunnen toepassen.
Spreekuren in Leidschendam- Voorburg
We organiseren steeds 3 spreekuren tegelijkertijd. Deze spreekuren worden
bemenst door vrijwilligers, een maatschappelijk werker en een juridische adviseur.
Zij draaien tegelijk om cliënten te ondersteunen op verschillende hulpgebieden en
gemakkelijk door te verwijzen. De formulierenhulp richt zich voornamelijk op
praktische zaken, de maatschappelijk werkers houden zich bezig met multi problematiek van cliënt(en) en de juridische adviseur met het juridische gedeelte. Er
is een nauwe samenwerking om de cliënten de begeleiding te bieden die nodig is.
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Er zijn twee spreekuren in de Groene Loper (Voorburg) en een spreekuur in de Plint
(Leidschendam). De Formulierenhulp is een open inloopspreekuur. Cliënten
kunnen zonder afspraak terecht bij het loket.
Trend: Onduidelijkheid over de Participatiewet.
Met de invoering van de Participatiewet in 2015 was er veel onduidelijkheid bij
mensen met een WWB, WSW en Wajong uitkering. Ze kwamen met hun vragen naar
de spreekuren.
Daarnaast constateren we steeds weer opnieuw dat mensen nauwelijks op de hoogte
zijn van de financiële regelingen waar ze mogelijk voor in aanmerking komen. Met alle
gevolgen van dien. Mensen lopen hierdoor financiële ondersteuning mis.Via onze
spreekuren lichten we cliënten zo volledig mogelijk in en wijzen we hen op regelingen.
Cijfers en vrijwilligers Formulierenhulp
2014
Unieke cliënten
423
Aantal hulpvragen
567
Vrijwilligers
4

2015
622
1082
6

3.6 Sociaaljuridische hulp
Veel mensen hebben juridische problemen, en weten niet hoe ze dit moeten
oplossen. Ze hebben problemen met hun uitkering, hebben vragen rondom
echtscheiding of problemen met bezwaarschriften. Onze juridische vrijwilligers
helpen hen op weg. Zij geven informatie en advies, kunnen helpen bij het schrijven
van bezwaarschriften of doorverwijzen naar een advocaat of andere hulpverlener.
Onze vrijwilligers werken vanuit een brede benadering en kijken naar wat cliënten
nodig hebben om te kunnen participeren en zelfredzaam te zijn. Zij werken vanuit
een coachende rol. De cliënt en de juridische adviseur zoeken samen naar een
oplossing.
Het streven is dat cliënten een blijvende contactpersoon krijgen. De cliënt wordt bij
de jurist ingepland met de expertise met betrekking tot zijn hulpvraag. Eveneens
kan de juridische adviseur meegaan naar een instantie(s) ter begeleiding en
ondersteuning.
7 spreekuren, waarvan 2 s ’avonds
Onze juridische vrijwilligers hebben spreekuren in de gemeente LeidschendamVoorburg. Inmiddels zijn er zeven spreekuren in Leidschendam-Voorburg. Sinds
2015 beschikken wij ook over twee avond spreekuren. Wij kregen het signaal dat
werkenden niet in staat zijn om overdag naar de spreekuren komen. Vandaar dat er
spreekuur is de avond op de wijkcentrum de Plint (Leidschendam) en een bij het
wijkcentrum de Groene loper (Voorburg).
De vraag om juridische hulpverlening blijft toenemen. De spreekuren zijn ruim
vooraf volgeboekt. Naast het praktische gedeelte bieden de juridische hulpverleners
ook een luisterende oor. In overleg met de cliënt (en) worden zij doorverwezen naar
het maatschappelijk werk.
Trends: Toename bezwaarschriften en beroepen
Onze adviseurs signaleren een toename aan bezwaarschriften en beroepen het
afgelopen jaar. Voornamelijk vanwege afwijzingen van uitkeringsinstanties,
belastingdienst, beslagleggingen en incasso’s.
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Cijfers en vrijwilligers Sociaaljuridische hulp
2014
Unieke cliënten
218
Aantal hulpvragen
331
Vrijwilligers
5

2015
326
462
5

3.7 Voorpost Hulp bij Schulden
De Voorpost Hulp bij Schulden is een laagdrempelige voorziening waar iedereen met
vragen omtrent (beginnende) schulden terecht kan voor advies en informatie. De
medewerker van de voorpost geeft advies en verwijst gericht door. Uitgaand van de
mogelijkheden van de hulpvrager, ondersteunt de medewerker cliënten bij het zelf
oplossen van problemen of verwijst hij door naar instanties die hem verder op weg
kunnen helpen, zoals maatschappelijk werk, PLANgroep schuldhulpverlening of
naar een schuldhulpmaatje .
De Voorpost richt zich op iedereen met (beginnende) schuldproblematiek. De
Voorpost werkt preventief, richt zich op het voorkomen dat de schulden verder
escaleren en onderzoekt of er mogelijkheden zijn om een betalingsregeling(en) te
treffen.
De Voorpost Schuldhulpverlening is nauw aangesloten bij de spreekuren
Formulierenhulp en Sociaaljuridische hulp en het maatschappelijk werk. De
Voorpost is bereikbaar via mail, telefoon en heeft in Leidschendam-Voorburg drie
spreekuren.
Trend: Problematiek neemt toe
De vraag naar hulp bij schulden neemt toe. De schulden die wij tegenkomen zijn in
sommige gevallen dermate ernstig dat betalingsregelingen niet meer aan de orde zijn.
De schulden zijn ernstig tot aan huisuitzettingen, energie/gas afsluitingen en
beslaglegging op inkomen/loon en inboedel. We signaleren dat hulpvragers zodanig
het overzicht kwijt zijn over hun financiën, dat zij geen grip meer hebben op hun
situatie. Zij proberen te overleven, maar de schulden verergeren door de kosten die er
bij komen. Dit is een van de redenen dat de administratieve ondersteuning
(mappenbrigade) in het leven is geroepen om orde te creëren in de financiële
administratie. Alle relevante administratie wordt in een map met een duidelijk inhoud
index geordend. Bij elke afspraak neemt de hulpvrager zijn map mee.
Het afgelopen jaar wisten de mensen ons beter te vinden om hulp te vragen. Er heerst
nog zoveel taboe op het vragen om hulp. Het komt regelmatig voor dat men op het
laatste moment hulp zoekt. De enige optie is dan toe te leiden naar
schuldhulpverlening in samenwerking met Plangroep.
Voorlichting/cursus
Door het aanbieden van de cursus “Grip op je euro’s“ en “meer grip op het
huishoudboekje” was het streven om mensen tijdig te leren om te gaan met de
financiële administratie. Daarnaast infomeren om tijdig hulp te zoeken in de eigen
gemeente. Het afgelopen jaar hebben 28 mensen actief deelgenomen aan de cursus
en afgesloten met een certificaat.

jaarverslag 2015 tekstversie

31

Cijfers en vrijwilligers Hulp bij Schulden
2014
Unieke cliënten
88
Vrijwilligers
3
Cursus Grip op je Euro’s 39 deelnemers

2015
157 + 27 via mail
3
28 deelnemers
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Hoofdstuk 4 Woej voor kinderen
4.1 Opgroeien in een veilige en stimulerende buurt
In de vier aandachtswijken (Prinsenhof, de Heuvel, Bovenveen en Voorburg Noord)
wonen relatief veel mensen met een minimum inkomen. Er wonen grote gezinnen,
zijn veel culturele verschillen en sociale problemen. De kinderen uit deze wijken
hangen meer dan gemiddeld zonder toezicht op straat. Woej organiseert diverse
kinderactiviteiten voor de kinderen uit deze wijken. We bieden hen een veilige plek
waar zij kunnen spelen en op laagdrempelige wijze hun talenten en vaardigheden
kunnen ontwikkelen. Een groep gemotiveerde vrijwilligers verzorgt ons
activiteitenaanbod, onder coördinatie van een opbouwwerker.
Tevens is Woej door haar contacten met andere (wijk)organisaties, zoals
basisscholen, Stichting IBCE en SenW betrokken bij allerlei (kinder)activiteiten.
4.2 Overblijven in de Groene Loper
Woej organiseert dagelijks een overblijf op verzoek van basisschool de Driemaster.
Woej begeleidt de kleinere groepen 4, 5 en 6. Woej heeft vanuit het verleden veel
ervaring met kinderwerk en de locaties liggen zeer gunstig ten opzichte van elkaar.
Elke maandag, dinsdag en donderdag komt er een andere groep. De kinderen die
gebruik maken van het overblijf programma bij Woej vormen vaste groepen. Ze zijn
samengesteld door de school.
Cijfers en vrijwilligers
Aantal deelnemers

Aantal vrijwilligers

20 kinderen per middag

7 vrijwilligers (en stagiaires)

Trend: Veel ouders lunchen samen met kind in Groene Loper
Naast de officiële overblijf, zoals hierboven beschreven, is de centrale hal van de
Groene Loper al geruime tijd een overblijfplaats voor ouders en hun kind(eren).
Diverse ouders nemen hun kinderen uit school niet mee naar huis, maar lunchen in
de centrale hal. Het is hierdoor tussen 12.00 en 13.00 een drukte van belang.

4.3 Verlengde Schooldag
Woej biedt een gevarieerd Verlengde Schooldagprogramma op vier locaties. Dit zijn
de Driemaster, OBS de Margriet, De Springplank en De Groene Loper. De
activiteiten worden gegeven door vakkrachten.
Verlengde Schooldagen Driemaster
Dans (2 groepen), houtbewerking, koken (4 groepen), emotie kunst module (2
groepen), tekenen en schilderen (3 groepen), yoga, techniek en typen.
Elke dinsdag middag 1 activiteit bij WDC de Groene Loper en donderdag 2
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activiteiten bij WDC de Groene Loper, door een vakkracht met ondersteuning van
een vrijwilliger/stagiaire.
Verlengde Schooldagen Dijsselbloem
Koken (1 groep)
Verlengde Schooldag Springplank
In het kader van de bredeschool heeft Woej in samenwerking met SenW het
volgende programma aangeboden. Typelessen, filmlessen en basketbal.
30 kinderen deden hieraan mee
Cijfers en vrijwilligers
Aan de activiteiten nemen 10 tot 15 kinderen deel per les.
Er zijn 2 vaste vrijwilligers en 2 stagiaires betrokken geweest en diverse
vakkrachten.
4.4 Woej4kids
Woensdag is de Woej4kids-dag in WDC de Groene Loper. Er is een terugkerend
programma dat bestaat uit een knutselmiddag, filmmiddag, bingo en een
spelletjesmiddag.
Deelname is gratis, met uitzondering van de kinderbingo, die is alleen gratis op
vertoon van de Woej4kids Doepas. Los betalen de kinderen €0,50 per middag en
voor de bingo €1,00. Tijdens de vakantiedagen (los van Woejpret) is er een speciaal
programma.
Voorafgaand aan de Woej4kidsmiddag is er 1 keer per maand een
pannekoekenmiddag. Er doen gemiddeld 10 kinderen/ouders mee.
Cijfers en vrijwilligers
Kinderen met Woej4kids Doepas

33

Aantal kinderen per dag

5 tot 15 kinderen

Per dag in de vakantie

15 tot 35 kinderen

Vrijwilligers

7 (+stagiaires)

4.5 Woejpret
Woejpret is de naam van het spetterende zomervakantieprogramma voor
basisschoolkinderen tussen 4 en 12 jaar dat door Woej4kids wordt georganiseerd.
Het programma duurt twee weken. Elke dag van 9.30 uur tot 16.00 uur is er een
gevarieerd pakket van vakantieactiviteiten rondom een bepaald thema. Afgelopen
jaar was dit ‘Beroepen’. Woejpret vond plaats in WDC de Groene Loper in Voorburg,
Woejpret wordt uitgevoerd door een hecht vrijwilligersteam, het Woejpret-team.
Echter zij krijgen steeds meer steun van vrijwilligers vanuit WDC de Groene Loper.
Zoals de bar- en receptievrijwilligers. Zij zijn betrokken en doen actief mee in de
organisatie. Ook de vrijwilligers vanuit het busvervoer en de burenhulp zijn
betrokken bij de Woejpret. Hierdoor is de Woejpret echt ingebed in het wijkcentrum
en in de buurt.
jaarverslag 2015 tekstversie

34

Samenwerking
Met basisschool de Driemaster, Forum Sport, Dans aan de Vliet, Groente en Fruit
Het Karrewiel, Space Expo Noordwijk, Micheala de Prins, Inconcrete , Letterop,
Vliet & Burgh en Gemeente Leidschendam-Voorburg, afdeling Werk en Inkomen.
Cijfers en vrijwilligers
Totaal aantal deelnemertjes

1373

Vrijwilligers

49, waaronder 8 oud-deelnemers

4.6 Nieuw Woejpret in de kleine vakantie
Tijdens de kerstvakantie hebben de vrijwilligers zich ingezet voor een gevarieerd
aanbod, met onder andere een instuifmiddag en een uitstapje naar Trix. Dit laatste
dankzij een initiatief van wethouder Nadine Stemerdink, die via Woej een vakantie
uitstapje aan kinderen uit minimagezinnen aanbod.
Tijdens de instuif werd geknutseld, leuke spellen gedaan, pannenkoeken gegeten en
er was een afsluitende bingo.
Trix is zowel vanuit Leidschendam als vanuit Voorburg bezocht met behulp van de
Woejbussen. Als afsluiter werden de kinderen op oliebollen getrakteerd door het
CDA/Bakkerij Wesseling.
Carnavaldisco
Voor de tweede keer organiseerden enkele vrijwilligers een spetterende
Carnavalsdisco, met dit jaar hoog bezoek. Prins Carnaval kwam langs.
Cijfers en vrijwilligers
Woej4kidsmiddag

Uitstapje Trix

Carnavalsdisco

deelnemers

15-35

70-90

100

vrijwilligers

7

10

15

jaarverslag 2015 tekstversie

35

jaarverslag 2015 tekstversie

36

Hoofdstuk 5 Woej locaties
5.1 Een veilige en tolerantie omgeving
Ruim 225 vrijwilligers zijn werkzaam op de diverse locaties van Woej. Zij doen niet
alleen vrijwilligerswerk, maar zetten zich echt in voor hun buurt en buurtgenoten.
Zij zijn actief in het organiseren van activiteiten die iets toevoegen aan het welzijn in
de buurt. Ideeën voor activiteiten komen vanuit de bewoners. Het opbouwwerk
ondersteunt hen bij het uitvoeren ervan. Op de locaties stimuleert men elkaar,
waardoor er elke keer weer nieuwe initiatieven ontstaan en buurtbewoners echt iets
voor elkaar betekenen. Men kookt, klust, naait, praat, lacht, zingt en leert van
elkaar.
De locaties vormen een mooie afspiegeling van de wijk. Steeds meer mensen vinden
er hun plek. Woej is trots op de vrijwilligers van Middin die op de Plint actief zijn,
evenals de vele mensen die via de sociale dienst of reclassering bij ons terecht zijn
gekomen. Er is sprake van een veilige en tolerante omgeving, waar iedereen tot zijn
recht kan komen. Lees meer informatie over onze vrijwilliger in hoofdstuk 1.7
5.2 Buurtlokaal OBS de Margriet
Er was al heel lang behoefte aan een gezellige ontmoetingsplek in de Heuvelwijk.
Tijdens de workshopbijeenkomsten van de toekomstvisie van de gemeente kwam dit
naar voren. Dankzij samenwerking met de gemeente en OBS de Margriet is er een
schoollokaal beschikbaar gesteld voor buurtactiviteiten. Dit lokaal is gezellig
ingericht en op 29 oktober 2014 feestelijk geopend door wethouder Saskia Bruines.
Het opbouwwerk begeleidt de buurtbewoners bij het opzetten van activiteiten in het
Buurtlokaal.
Om het buurtlokaal te promoten heeft Woej in plaats van de Burenbus het
Buurtlokaal in de OBS Margriet gebruikt om nader kennis te maken met de buurt.
Vanwege de winter was het aantrekkelijk dit binnen te organiseren. Het Buurtlokaal
is speciaal opgezet zodat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten
voor elkaar kunnen organiseren. Inmiddels zijn er dagelijks activiteiten die met
name bezocht worden door oudere buurtbewoners.
Activiteiten:
Breien en haken:
Clownerie lessen:
Crea-ochtend:
Klassieke muzieklezing:
Koffie-ochtend:
Schildermiddag:
Sieraden maken:
Spelletjesmiddag:
Wijk lunch:
Wijketentje:
Totaal:

Deelnemers
9
8
9
15 per maand
17
9
9 om de week
6
18 per maand
30 per maand
130

Vrijwilligers:
Er is 1 vaste vrijwilliger voor de koffie en thee, en diverse vrijwilligers
(buurtbewoners) die de activiteiten verzorgen.
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5.3 WDC De Plint
Wijkcentrum de Plint bood in 2015 plek aan vele activiteiten. In het wijkcentrum is
altijd wel wat te doen. De centrale hal heeft echt het karakter van een
ontmoetingsplaats. Het is een beetje de huiskamer van de Prinsenhof.
In het centrum zijn naast diverse educatieve, creatieve en sportieve activiteiten vele
activiteiten die zich richten op ontmoeting. Er wordt bijna dagelijks gegeten of koffie
gedronken. Van ontbijt tot kerstdiner.
Activiteiten
1 op 1 computerbegeleiding
Biljart
Bloemschikken
Bingo
Bingo met soep & broodjes
Bridge de Schuitejager
Bridgeclub V & L
Buitenspeeldag
Burendag
Creaochtend
Eet je mee tot juli 2015
Eet je mee vanaf september 2015
High tea
Huiskamerproject IBCE
Klaverjassen/ jokeren
Kerstdiner
Koffieochtend 55+
met aansluitend uur van de frituur
Koor ‘de Schuitejagers’
Koersbal
MBvO
Multicultureel ontbijtje
Rommelmarkt
Paasbrunch
Pilates
Postzegelbeurs
Tafeltennis
Tekenen & schilderen
Spelletjesochtend
Totaal:

Deelnemers
160
20 per week
10-15
40 per maand
90 per maand
48 per week
60 per week
50
150-200
10 per week
17 per week
100 per week
15 per week
20 per week
53 per week
80
30 per week
40 per week
12 per week
55 (4 groepen) per week
10-15 per week
100, 3 x per jaar
60
9 per week
40 per maand
10 per week
40 (4 groepen) per week
4 personen
1140

Er is een pedicure en diverse spreekuren van maatschappelijk werk, wijkagent, de
ouderenadviseur, formulierenhulp, Vrijwilligerspunt en diverse losse
verhuuractiviteiten.
Vrijwilligers
In totaal zijn er 96 vrijwilligers wekelijks in de Plint werkzaam. Zij zijn nauw
betrokken bij de programmering en organisatie. Zij geven 1-op-1 computerles,
koken, staan achter de bar, organiseren de naailes, enz. Vanuit die
ontmoetingsfunctie ontstaan vaak weer nieuwe activiteiten.
Nieuw: nieuwe buren voor de Plint
Mei 2015 is het Vadercentrum toegevoegd aan wijkcentrum de Plint, in de
aangrenzende ruimte op Prins Frederiklaan 5, genaamd ‘De Ontmoeting’. Hierdoor
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ontstond een uitwisseling van vrijwilligers die eerst actief waren bij de Plint en nu
activiteiten organiseren in het Vadercentrum.
Op haar beurt maakt het Vadercentrum weer gebruik van de faciliteiten van de Plint.
De komst van het Vadercentrum vierden we met een iftar maaltijd waarbij ruim 90
mensen aanwezig waren die grotendeels uit de wijk kwamen. Wethouder Floor Kist
voltrok de openingshandeling.
In september opende het Ontmoetingscentrum Dementie in De Ontmoeting. Ook hier
zien we weer een uitwisseling ontstaan van activiteiten en vrijwilligers in de Plint. Op
maandag en donderdag schuiven de bezoekers aan bij “eet je mee”.
5.4 WDC Groene Loper
Activiteit
1op1 computerlessen
ATV N. Beetsstraat (4x)
Bingo woensdagavond
Bingo vrijdagavond
Crea Kledingmarkt
Eet je mee?
Edelsmeden
Engelse les
Exposities
Gym voor vrouwen woensdag
Gymnastiek MBVO maandag groep 2
Gymnastiek MBVO maandag groep 1
High Tea
Indische soos
Indigo workshops
Kerstdiner 26-12
Koersbal
Multiculturele vrouwenochtend
Line Dance beginners
Linedance
Mediastudio
Mindfulness
Mindfulness 2
Naailes
Nationale burendag (in de Koningkerk)
Nederlandse les beginners
Nederlandse les gevorderden
Nederlands les individueel
Overblijf maandag
Overblijf dinsdag
Overblijf donderdag
Pannenkoekenlunch (1x id maand)
Square dance
Senia leesgroep
Speelotheek
Tafeltennis dinsdag
Tafeltennis vrijdag
Taekwondo (6-12 jaar)
Tekenen & schilderen 1
Tekenen & schilderen 2

Aantal deelnemers
10 per week
12
50 per maand
80
30
20-40
10
10
6
11
12
14
20
48 per maand
7-12
40
13
32
14
11
6
8
10
8-10
± 60 bezoekers
8
11
4
20
20
20
10-20
13
6
20
8
5
5
12
12
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Trixs kerstvakantie
Yoga donderdagochtend groep 1
Yoga donderdagochtend groep 2
Yoga avond 1
Yoga avond 2
Yoga woensdagavond
Wereld dans
Vrij biljarten
Verlengde schooldag ism Driemaster1
Verlengde schooldag ism Driemaster2
Verlengde schooldag ism Driemaster3
Verlengde schooldag ism Dijsselbloem
Woej4Kids woensdagmiddag instuif
Carnavalsdisco
Totaal

88
8
13
10
11
14
15
10
12
15
15
12
10-30
110
1116

Wijkcentrum de Groene Loper heeft naast bovenstaande activiteiten een aantal
spreekuren o.a. Formulierenhulp, de Sociaal raadslieden, Maatschappelijk Werk,
Vrijwilligerspunt, CJG en de wijkagent. Er is nauwe samenwerking met de
‘overbuur’ basisschool de Driemaster.
Er zijn vele vergaderingen in het wijkcentrum. Onder meer het wijkplatform,
woningcorporaties, VVE’s, politieke partijen en gemeente LV. Verder worden er
zalen verhuurd door externen zoals de bridgeclub, KPN soos, kidsclub, taallessen,
trainingen en workshops.
Er zijn vaste groepen vrijwilligers werkzaam in de Groene Loper. Men verzorgt de
bar, de receptie, Woej4kids, het kookproject Eet-je-mee, de Mediastudio en bij de
verschillende activiteiten. Ook de Burenhulp heeft haar basis in de Groene Loper.
Er zijn 115 vrijwilligers werkzaam in de Groene Loper.
De Groene Loper biedt plaats aan mensen die als tegenprestatie vrijwilligerswerk
doen, snuffel stagiaires, beroeps stagiaires en mensen met een taakstraf.
5.5 WDC Oranjehoek
Activiteit:
Biljart (vrij)
Biljart voor dames
Bingo
Boetseren
Lotgenotengroep de Dageraad
Edelsmeden
Gymnastiek 55+
Handwerken
Kerstdiner
Klaverjassen
Koersbal
Mindfulness
Nordic Walking
Open eettafel
Ouderen Soos Oranjehoek maandag
Ouderen Soos Oranjehoek donderdag
Ouderen Soos Oranjehoek zondag

Deelnemers
12
5
± 30 per maand
21
11
22 (2 groepen)
23 (2 groepen)
7
46
36
11
7
6 Regelen zelf, verzamelen voor OH
gem. 25 per maand
24
18
25
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Reuma Creaclub
Senia leesgroep
Schuitefietsers
Sjoelen
Tekenen & schilderen groep
Kerstdiner
Koor Inikoor
Koor Koorts
Yoga
VTV
Totaal:

6
42 (5 groepen)
gem. 25
5
10
40
30 (gestopt sept. 2015)
25
10
13
524

Er zijn diverse gebruikers uit de buurt zoals het Buurtpreventieteam, de Oranje
Vereniging en de Bewoners Commissie Oud Voorburg en losse verhuuractivititeiten.
WDC Oranjehoek is voornamelijk gericht op ouderen. Het team ouderenwerk heeft
kantoorruimte op de eerste etage.
In de Oranjehoek was tot april de centrale van de particuliere vervoersdienst van
Woej gehuisvest. Deze is verhuisd naar de Plint om ruimte te maken voor het
hoofdkantoor van Woej, dit is in september vanaf de Schuitejager naar de
Oranjehoek verhuisd.
Er zijn een tiental vaste vrijwilligers zeer nauw betrokken bij de Oranjehoek.
5.6 Het Vadercentrum
Het Vadercentrum (VC) voorziet mannen van een zinvolle dagbesteding en/of
begeleiding naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan. De mannen die deelnemen
aan het Vadercentrum zijn grotendeels afkomstig uit de wijken Prinsenhof, Heuvel
en Bovenveen. Zij staan op grote afstand van de arbeidsmarkt en leven van een
minimuminkomen. Er is meestal sprake van sociaal isolement en taalproblemen.
De mannen kunnen in het VC weer een opstap maken naar participatie. Vaak gaat
dit met kleine stapjes. Door te starten met koffie drinken, contact te maken met
andere vaders of deel te nemen aan een cursus, klimmen de mannen langzaam
maar zeker diverse treden langs de participatieladder omhoog. Men krijgt weer
zelfvertrouwen, werkt aan competenties en doet actief mee. Vrijwilligerswerk en
structurele deelname zijn de volgende stappen. Betaald werk is voor een kleine
groep weggelegd.
De vaste activiteiten in het Vadercentrum zijn:
- Nederlandse Taallessen
Ook in 2015 was de vraag naar Nederlandse taallessen groot. Dagelijks vinden er in
het Vadercentrum taallessen plaats. Deze zijn onderverdeeld in beginners,
gevorderden en privé lessen.
Veel deelnemers leerden in een relatief korte tijd de Nederlandse taal spreken,
weliswaar nog niet vloeiend maar wel verstaanbaar. Doordat ze beter de taal
beheersen is het leven in Nederland makkelijker geworden.
- 1 op1 Computerlessen
Van de 1 op 1 computerlessen is in 2015 goed gebruik gemaakt. De computerlessen
worden op maat gegeven. De ene leerling wil leren hoe je kan bankieren via het
internet en de ander wil leren skypen.
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- Workshop fietsreparatie
Deelnemers van het VC en wijkbewoners kunnen op woensdag gebruik maken van
het fiets reparatieatelier. Voor een laag tarief is het mogelijk om simpele reparaties
uit te laten voeren aan een fiets.
Trend: Weesfietsproject
De gemeente schenkt de weesfietsen (zwerffietsen) aan Woej. Een groepje deelnemers
knapt de fietsen op en deze worden voor een klein bedrag i.v.m. materiaalkosten aan
mensen met een ooievaarspas verkocht.
Het weesfietsenproject kreeg op 20 maart extra aandacht tijdens NL Doet. De
commissaris van de Koning Jaap Smit, burgemeester van der Sluijs, wethouder
Stemerdink en medewerkers van het Oranjefonds kwamen langs om het project te
bezoeken. Dankzij handige studenten van het ROC Mondriaan, afdeling VEVA en
diverse vrijwilligers waren er na een middag werken 15 werkende fietsen weer in
goede conditie.
Zie filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=uuq59iGNbVk
Commissaris van de Koning knapt weesfietsen op tijdens NL Doet
- Fitness
Een vrijwilliger uit Iran geeft vrijwillig fitness les aan de vaders. Het betreft een
intensieve training met gebruik van gewichten en wat lichtere training voor de
oudere mannen.
- Kookworkshops
Ook dit jaar werden er weer kookworkshops gegeven in het VC. Iedere keer maakte
een vader een gerecht uit zijn eigen land.
- Vakantiedagen Kaag
In augustus is het Vadercentrum naar de Kaag geweest. We boften enorm met het
mooie weer en de mannen vermaakten zich opperbest met het roken van vlees op de
barbecue.
Voor deze dagen hebben de vaders zelf alle boodschappen gehaald en alle
voorbereidingen getroffen. Een bezoek aan het oude kaashuis en een mooie
wandeling door het dorp maakten het twee bijzondere dagen voor de vaders met
vrouwen en kinderen.
- Iftar maaltijd
Na de verhuizing van het Fluitpolderplein naar ‘de Ontmoeting’ werd tijdens de
ramadan in samenwerking met vrijwilligers van wijk-en dienstencentrum de Plint
een iftarmaaltijd gekookt en samen opgegeten. De directe buren van de Plint en de
Ontmoeting worden hiervoor uitgenodigd. Wethouder Floor Kist opende de nieuwe
locatie.
Naast alle bovengenoemde activiteiten biedt het Vadercentrum hulp bij
sollicitatieprocedures, c.v.’s opstellen, het vinden van werk of een opleiding,
formulieren invullen enzovoorts.
Een aantal vaders heeft vrijwilligerswerk verricht t.b.v. de Weggeefwinkel,
Prinsenhof schoonactie, Burenhulp of deelname aan het bedrijfsvervoer.
Aantallen:
Nederlandse taallessen:
Kookworkshop:

Deelnemers
39
8
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Theemiddag/lunch/spelletjesmiddag:
Van Oud naar Nieuw project:
Weesfietsproject/fietsreparatie:
Individuele hulp:
Bezoekers:
Deelname Kaag:

gemiddeld 16 deelnemers
2 (twee keer per week)
6 vrijwilligers- drie keer per week
gemiddeld 6 per week
gemiddeld 8 deelnemers per week
24 deelnemers

Totaal
117
Het Vadercentrum groeit langzaam maar zeker en heeft een trouwe groep bezoekers
en actieve deelnemers.
5.7 Ontmoetingscentrum voor mensen met lichte geheugenproblemen
Woej is in september 2015 in WDC de Plint een Ontmoetingscentrum begonnen
voor mensen met geheugenproblemen. Het centrum is open op maandag en
donderdag van 12.00 t/m 17.00 uur. Voor de deelnemers is er een gevarieerd
programma met o.a. geheugentraining, beweging en creatieve activiteiten. Tussen
de middag eten de deelnemers gezamenlijk een vers bereide warme maaltijd die
wordt verzorgd door vrijwilligers van de Plint.
Het Ontmoetingscentrum is pas een kwartaal functioneel, maar wat opvalt is dat de
deelnemers opbloeien door hun deelname. Mensen die voorheen vooral thuis zaten,
komen weer meer onder de mensen. Hun geheugenklachten nemen niet af, maar
hun stemming en houding verbetert. Men komt met plezier, dit werkt ontlastend
naar hun omgeving en mantelzorgers.
Kleinschaligheid is in ons centrum belangrijk, ook om tot een goede verdeelsleutel
met het wijkcentrum en haar vrijwilligers te komen. Daarom bestaan de groepen uit
max. 10 bezoekers. In 2016 breidt het centrum uit van twee naar vier dagdelen.
Filmpje over het Woej Ontmoetingscentrum: https://youtu.be/7AEAzqmuxtc
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Hoofdstuk 6 Woej voor ouderen
6.1 Diverse veranderingen door transitie
Woej heeft een team van ervaren ouderenadviseurs. Zij versterken de
zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van zelfstandig wonende ouderen, die
een beroep op hun doen. In hun werkwijze staan de belevingswereld en
mogelijkheden van de cliënt centraal. Het ouderenwerkteam wordt ondersteund
door 210 vrijwilligers.
De ouderenadviseurs signaleerden de volgende trends in 2015
Beleid en uitvoering sluiten niet goed op elkaar aan
De ouderenadviseurs signaleren dat sinds januari 2015 beleid en uitvoering niet
goed op elkaar afgestemd zijn. Het beleid is, in samenhang met de transitie van
diverse landelijke zorgtaken naar de gemeente, er nog meer op gericht dat ouderen
zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dat ze zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en
een beroep doen op hun sociale steunsysteem. Gevolg is dat er minder zorg en
huishoudelijke hulp wordt toegekend.
De ouderenadviseurs signaleren dat de casussen complexer (multiproblem) worden
en dat ouderen meer op zichzelf en op hun mantelzorgers aangewezen zijn.
Ze constateerden veel veranderingen en onduidelijkheid voor zowel ouderen als
hulpverleners. Tegelijkertijd zijn er minder mogelijkheden om een beroep te doen op
financiële regelingen en wordt er minder zorg geïndiceerd. Met name ouderen met
alleen AOW of klein pensioen hebben het moeilijker gekregen. Zij merken in hun
portemonnee de gevolgen van:
- het afschaffen of minimalisering van de vervoersregeling,
- de verhoging van de eigen bijdrage ( ziektekosten, zorg, etc ),
- het verminderen van de huishoudelijke hulp,
- de afschaffing van een aantal kwijtscheldingen.
Eenzaamheid als onbedoeld effect
Sommige maatregelen hebben onbedoelde bijeffecten. Zo signaleren wij dat door het
verminderen van de uren huishoudelijke hulp er een sociale contactvorm is
verdwenen voor veel ouderen, hetgeen met name bij hoogbejaarden hun
eenzaamheid vergroot.
Doelgroep Ouderen Soos verzwaard
Ook de Ouderen Soos heeft sinds afgelopen jaar meer cliënten met complexere
problematiek. Waar het voorheen vooral om hoogbejaarde sociaal geïsoleerde
personen ging, signaleren we nu meer gedragsproblemen.
De doelgroep met milde problematiek waarvoor de Soos destijds is opgezet, werd
voorheen veel vaker naar de Soos doorverwezen, met name vanwege
preventiedoeleinden. De veronderstelling is dat deze groep minder in beeld is bij
verwijzers en daarom niet meer wordt doorverwezen.
De veranderde doelgroep heeft een ander type begeleiding nodig, hetgeen meer van
onze vrijwilligers vraagt. Een voorbeeld is dat diverse deelnemers door hun gedrag
en zorgbehoefte de sfeer en samenhang van de groep negatief beïnvloeden. Dit is bij
de intake niet goed in te schatten doordat er minder overleg is met andere
disciplines.
Administratieve ondersteuning vraagt om aparte benadering
Ouderen vragen een specifieke benadering voor wat betreft het ondersteunen met
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hun administratie. Doorverwijzen naar formulierenhulp in het kader van vergroten
zelfredzaamheid blijkt in de praktijk niet voor hen te werken.
Samenwerking met andere organisaties komt meer op gang
Dit ervaren wij als erg plezierig.
6.2 Administratie thuis
Deze dienst maakt het mogelijk dat senioren langer thuis kunnen blijven wonen. De
ouderen die een beroep op ons doen, kunnen vaak geen beroep doen op hun directe
omgeving bij het ordenen van hun financiële administratie. Vanwege de leeftijd of
visuele problemen kunnen zij hun administratie niet meer goed zelf organiseren.
De vrijwilliger of de beroepskracht biedt de cliënt periodiek administratieve
ondersteuning. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk. Men kan alleen gebruik maken
van dit project als men zelf de regie kan voeren en geen schulden heeft. Indien er
sprake is van beginnende dementie en er zijn geen familieleden, zal in overleg met
de cliënt een informatiegesprek worden gepland m.b.t. de inzet van een mentor.
We merken dat het aantal complexe hulpvragen is toegenomen. Deze cliënten
worden veelal door een ouderenadviseur ondersteund. Tevens zien we een toename
van eenmalige administratieve opruimacties.
Cijfers en vrijwilligers
2014
Aantal
Ondersteunt
door
beroepskracht
Ondersteunt
door
vrijwilligers
Totaal

vrijwilligers

2015
Aantal

19

Aantal
huisbezoeken
118
23

Aantal
huisbezoeken
198

21

430

21

504

40

548

44

704

Aantal

Aantal
cliënten
1 tot 3 per
persoon

Aantal

Aantal
cliënten
1 tot 3 per persoon

11

11

6.3 Alarmering
Personenalarmering is er voor zelfstandig wonende ouderen, die zich vanwege
sociale of medische redenen onveilig voelen in huis en in geval van nood
gegarandeerd willen zijn van hulpopvolging. Het alarmsysteem bestaat uit een
alarmapparaat en een afstandsbediening in de vorm van een medaillon met
alarmknop.
Er zijn via Woej twee mogelijkheden tot hulpopvolging
• De hulp wordt verleend door bekenden of mantelzorgers.
• De hulp wordt verleend door professionele hulpverleners.
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Klanten kunnen zich via Woej aanmelden voor alarmering. Woej installeert alle
alarmapparaten en biedt storingshulp en werkt nauw samen met WoonZorgcentra
Haaglanden (WZH). WZH heeft een speciaal alarmteam.
De alarmering is uitgebreid met een valdetector. Deze zender werkt hetzelfde als de
standaardzender met als extra functie dat de val van de drager wordt geregistreerd
en automatisch wordt verzonden naar de alarmcentrale. Deze zender is bedoeld
voor mensen die na een val niet in staat zijn zelf te alarmeren.
Cijfers
2014
2015
Cliënten met
273
249
professionele
hulpopvolging
Cliënten met
24
14
mantelzorghulpopvolging
Totaal
297
263
In het jaar 2015 waren er 44 nieuwe aansluitingen en 63 afsluitingen.
Vrijwilligers
Er zijn 3 vrijwilligers actief binnen de alarmering.
6.4 Belastinghulp
In samenwerking met de belastingdienst verzorgen een aantal deskundige
vrijwilligers en beroepskrachten de belastingaangiften voor de ouderen in
Leidschendam-Voorburg. De vrijwilligers en beroepskrachten zijn geen
belastingadviseurs in algemene zin en handhaven daarom een aantal criteria voor
het kunnen deelnemen aan dit project. Elk jaar krijgen de vrijwilligers en
beroepskrachten een training van de belastingdienst om op de hoogte te blijven van
de recente ontwikkelingen op belastinggebied.
Mochten de ouderen niet naar de wijkcentra kunnen komen, dan zal er door de
beroepskrachten een huisbezoek worden afgelegd.
Cijfers en vrijwilligers
Er zijn in 2015 rond de 450 aangiften in de wijkcentra verzorgd.
Er hebben ongeveer 60 huisbezoeken plaatsgevonden.
Er zijn 5 vrijwilligers voor het project actief geweest.
6.5 Bezoek op maat
Bezoek op maat is een maatjesproject dat bezoekvrijwilligers koppelt aan ouderen
en mantelzorgers. Bezoek op maat werkt met drie groepen vrijwilligers:
- Bezoekvrijwilligers
- Respijtvrijwilligers
- en Netwerkcoaches.
De bezoekvrijwilligers worden ingezet bij kwetsbare ouderen.
Het gaat veelal om alleenstaande ouderen, met een veelvoud aan lichamelijke- en of
geestelijke beperkingen. De bezoekvrijwilligers sluiten in hun contact zoveel
mogelijk aan bij de belevingswereld van de oudere. Ze ondernemen met hen diverse
activiteiten, afhankelijk van de wensen en behoefte van de oudere. Bv. samen naar
buiten voor een wandeling, een spelletje doen of het bekijken van (oude) foto’s.
De respijtvrijwilligers zijn er voor de mantelzorger. Zij worden ingezet om
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mantelzorgers te ontlasten zodat zij even tijd hebben voor zichzelf, terwijl een
vrijwilliger de zorg voor hun naaste even overneemt.
De netwerkcoaches hebben een heel specifieke opdracht. Zij werken samen met de
cliënt doelgericht aan activering en het versterken van zijn sociale netwerk. De inzet
van deze netwerkcoaches is in principe maximaal een jaar.
Aanbod voor vrijwilligers
Afgelopen jaar waren er 2 trainingen voor nieuwe vrijwilligers, deze bestaan uit 3
bijeenkomsten. Tevens waren er voor de vrijwilligers 2 themabijeenkomsten.
Eenmaal over ‘Positief denken’ en eenmaal over ‘ergotherapie.
In juni was er een lunch voor de vrijwilligers.
Uitje cliënten
In december zijn cliënten van Bezoek op Maat en deelnemers aan de telefooncirkels
op een uitstapje geweest naar een Tuincentrum in Zoetermeer. 10 personen en 4
vrijwilligers gingen mee met gebruik van Woej-vervoer.
Cijfers en vrijwilligers
Matches
Aantal matches per 31-12
Match bezoekvrijwilliger
Match respijtzorg
Match netwerkcoach
Afgesloten matches
Match bezoekvrijwilliger
Match respijtzorg
Match netwerkcoach
Totaal aantal matches

2014
57
36
21
(6)
44
26
18
3
101

2015
81
46
35
(4)
50
29
21
(2)
137

In 2015 heeft ‘Bezoek op Maat’ wederom een enorme groei doorgemaakt.
Eind 2015 stonden er 84 vrijwilligers geregistreerd, waaronder 5 netwerkcoaches.
6.6 Cultuurmenu 55+
Het Cultuurmenu is bedoeld voor senioren (55+) die nog thuis wonen en er minder
gemakkelijk alleen op uitgaan, maar graag zouden willen deelnemen aan culturele
activiteiten. Bijvoorbeeld vanwege slechte mobiliteit, angst om op straat te gaan of
het ontbreken van een maatje met wie ze samen zouden kunnen gaan. Het
Cultuurmenu 55+ biedt hen vier keer per jaar een pakket van zes culturele
activiteiten. Met inbegrip van vervoer van deur tot deur, een kopje koffie vooraf,
begeleiding in het theater en een introductie op de activiteit. De ouderen gaan
steeds in een groep van maximaal 16 personen met elkaar op stap, waardoor er
nieuwe contacten gelegd worden.
Afgelopen jaar gingen de deelnemers o.a. naar de opera’s “Carmen” en “Aida”, de
operette “Die Lustige Witwe”, de musicals “The sound of Music” en “Heerlijk duurt
het langst”, cabaretvoorstellingen van Tineke Schouten/Karin Bloemen/Brigitte
Kaandorp, Herman van Veen en naar The Dutch Swing College Band.
Cijfers
Menu 1 (jan-feb-maart) bestond uit 6 voorstellingen
Voorstelling 1: 14 deelnemers
Voorstelling 4: 16 deelnemers
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Voorstelling 2: 16 deelnemers
Voorstelling 3: 9 deelnemers

Voorstelling 5: 16 deelnemers
Voorstelling 6: 16 deelnemers

Menu 2 (april-mei) bestond uit 6 voorstellingen
Voorstelling 1: 16 deelnemers
Voorstelling 4: 14 deelnemers
Voorstelling 2: 16 deelnemers
Voorstelling 5: 15 deelnemers
Voorstelling 3: 16 deelnemers
Voorstelling 6: 16 deelnemers
Menu 3 (aug-sept-okt) bestond uit 6 voorstellingen
Voorstelling 1: 16 deelnemers
Voorstelling 4: 16 deelnemers
Voorstelling 2: 16 deelnemers
Voorstelling 5: 16 deelnemers
Voorstelling 3: 7 deelnemers
Voorstelling 6: 16 deelnemers
Menu 4 (nov-dec) bestond uit 6 voorstellingen
Voorstelling 1: 16 deelnemers
Voorstelling 4: 16 deelnemers
Voorstelling 2: 16 deelnemers
Voorstelling 5: 16 deelnemers
Voorstelling 3: 16 deelnemers
Voorstelling 6: 16 deelnemers
Menu

Inschrijfformulieren Gekozen
Activiteiten*

Deelnemers

Menu 1

49

121

87

Menu 2

51

116

93

Menu 3

61

157

87

Menu 4
56
161
96
In 2015 waren er in totaal 363 ouderen die naar een voorstelling gingen.
* Iedereen kan zich voor meerdere voorstellingen opgeven, de vrijwilligers verdelen
het aantal plaatsen zo eerlijk mogelijk.
Vrijwilligers
Twee vaste vrijwilligers verzorgen de gehele coördinatie en uitvoering van het
Cultuurmenu. Deze vrijwilligers doen dit sinds 2013 met veel verve. Diverse
vrijwilligers van het busvervoer verzorgen het vervoer uit en thuis.
6.7 Kennismakingsteam
De kennismakingsbezoeken zijn ontstaan vanuit de signalerende huisbezoeken, die
Woej ruim 10 heeft afgelegd. Waar bij de signalerende huisbezoeken het accent op
het enquêteren en uitwisselen van informatie lag, ligt bij de kennismakingsbezoeken
het accent op het in gesprek gaan met de ouderen. Wat betekent het voor ouderen
in de gemeente Leidschendam-Voorburg om ouder te worden en wat is er nodig om
zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen? De gesprekken vinden plaats
tijdens een huisbezoek. De vrijwilligers die de gesprekken voeren zijn goed getraind
in dialoogvaardigheden en in signaleringsvaardigheden. Mochten ze potentiële
problemen bij de ouderen signaleren, dan geven ze dit door aan de
ouderenadviseur, die het team ondersteunt. Ouderen kunnen op verzoek een
bezoek ontvangen van één van onze deskundige vrijwilligers. De gesprekken zijn
geheel vrijblijvend.
Trend: Onderzoek in de Margrietflat en Nieuw Heeswijk
Dit jaar heeft Woej samengewerkt met WZH en woningcorporatie Vidomes om in de
complexen Nieuw Heeswijk en de Margrietflat te onderzoeken hoe de bewoners het
wonen en leven ervaren. Onderwerpen van gesprek waren onder meer mantelzorg,
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woonplezier, eenzaamheid, zorg, zelfredzaamheid en kennis van
ondersteuningsmogelijkheden.
Lees hier het verslag over Nieuw Heeswijk (maak link naar verslag)
Lees hier het verslag over de Margrietflat (maak link naar verslag)
Naar aanleiding van de uitslagen zijn diverse acties door de verschillende partijen
ondernomen. Denk aan terugkoppeling naar bewoners, voorlichting, spreekuur, etc..
Woej deed bij 30% van de geïnterviewden een vervolggesprek in verband met
hulpvragen.
In 2015 is een start gemaakt om in samenwerking met de Gemeente LeidschendamVoorburg de leefbaarheid en knelpunten die (oudere) bewoners ervaren in de
Heuvelwijk in kaart te brengen. De uitkomst hiervan is in 2016.
Cijfers en vrijwilligers
In 2015 zijn 155 ouderen bezocht voor een kennismakingsbezoek.
7 vrijwilligers zijn in 2015 actief geweest bij het Kennismakingsteam.
6.8 Klussendienst
De Klussendienst verleent incidentele praktische hulp aan ouderen die tijdelijk geen
beroep kunnen doen op familie, buren of kennissen. Deze hulp kan bestaan uit
reparaties aan stekkers, sloten of het aanbrengen van handgrepen bij toilet of
douche, ophangen van gordijnrails of schilderijen, kleine
onderhoudswerkzaamheden in de tuin of incidenteel mee een boodschap doen of
mee naar het ziekenhuis.
Cijfers
Er is 270 keer door de vrijwilligers klussendienst verleend.
Vrijwilligers
In 2015 waren er 15 vrijwilligers actief voor de Klussendienst.
6.9 Nieuwsbrief voor ouderen
In 2015 is zowel een Nieuwbrief als de vernieuwde brochure van Woej verspreid
onder alle 75 plussers in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
De Nieuwsbrief en de brochures zijn met behulp van een vrijwillige bezorgploeg,
bestaande uit 61 vrijwilligers, aan huis bezorgd.
6.10 Ouderenadvisering
Bij de ouderenadviseurs zijn 2545 unieke cliënten bekend, waarvan er 900 een
beroep op ons deden in 2015. De hulp is meestal eenmalig of kortdurend. Bij
ongeveer 100 cliënten is deze op structurele basis. Bij deze vaak kwetsbare en
sociaal geïsoleerde ouderen houden we indien nodig een vinger aan de pols, we
komen frequenter langs en ruimen altijd ad hoc tijd in als men hulp nodig heeft.
De frequentie varieert van 3 tot 4 keer per jaar tot een maandelijks contactmoment.
De ouderenadviseurs ondersteunen steeds meer kwetsbare ouderen langdurig.
Tabel 1 Type hulpverlening ouderenadviseurs
Type
2013
2014
hulpverlening

2015
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Huisbezoeken
Spreekuurhulp
Telefonische hulp
Totaal

382
535
351
1268

518
392
561
1471

501
410
571*
1482

Telefonische hulpverlening verdubbeld
Niet alle telefonische* hulpverleningscontacten die de ouderenadviseurs doen
worden geregistreerd. Eenvoudige informatievragen worden niet vast gelegd in ons
registratiesysteem.
In 2015 is onze telefonisch hulpverlening explosief gestegen. Ontvingen we in 2014
nog gemiddeld 4000 telefoontjes, in 2015 is dit verdubbeld naar rond de 8000
telefoontjes. Veel vragen betroffen de wijzigingen binnen de WMO en het aanvragen
van de dienstenvouchers. Daarnaast is de ouderenbrochure goed ontvangen en dit
heeft veel respons gegeven.
Praktische dienstverlening aanleiding tot hulp zoeken
Veel hulpvragen hebben te maken met thuisadministratie. Dit is een onderwerp
waar ouderen, die geen beroep kunnen doen op familie of kennissen, vaak mee
omhoog zitten. Ze hebben moeite met ordenen, weten niet goed hoe een formulier in
te vullen en kunnen niet uit de voeten met de digitalisering van overheidsinstanties.
Het is een onderwerp waarvoor men gemakkelijk hulp vraagt. Veel gemakkelijker
dan bijvoorbeeld vanwege eenzaamheidsproblematiek of psychische problemen. De
generatie hoogbejaarde ouderen is niet gewend om hulp te vragen. Praktische en
administratieve hulp durft men vaak nog wel te vragen, en is hierdoor een goede
aanleiding om dergelijke onderwerpen bespreekbaar te maken.
Tabel 2 Type hulpvragen
Hulpvraag
2013
2014
2015
Dienstverlening
229
312
405
Eenzaamheid &
105
185
125
rouw
Financiën
769
555
505
Mantelzorg
26
78
92
Vervoer
31
31
32
Vrije tijd
15
15
15
Wonen
57
59
50
Zorg
32
59
50
Totaal aantal
1268
1271
1275
hulpvragen
De ouderenadviseurs scoren de hulpvragen altijd op één hoofditem, vaak hebben
cliënten meerdere hulpvragen.
Vrijwillige ouderenadviseurs
De ouderenadviseurs krijgen ondersteuning van een viertal vrijwillige
ouderenadviseurs. Deze groep vrijwilligers wordt door één van de ouderenadviseurs
begeleid. Zij worden samen met de beroepskrachten geschoold en hebben elke 6
weken een werkoverleg. In 2015 hebben zij samen 50 cliënten in het kader van
ouderenadvies bezocht. Hieruit zijn verschillende vervolgbezoeken gekomen.
Daarnaast zijn de vrijwillige ouderenadviseurs actief geweest bij het afleggen van
huisbezoeken voor intakegesprekken voor het Bezoek op Maat project.
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6.11 Ouderen Soos (voorheen in WDC Oranjehoek)
De Ouderen Soos biedt aan kwetsbare ouderen uit de gemeente LeidschendamVoorburg diverse ondersteuningsmogelijkheden. De Soos biedt opvang, begeleiding
en activiteiten. Professionals en vrijwilligers dragen hierdoor bij aan het welzijn van
de veelal kwetsbare hoogbejaarde deelnemers. Het doel is om hen structuur, sociaal
contact en ondersteuning te bieden waardoor de bezoekers in staat zijn om zo lang
mogelijk hun zelfstandige bestaan te kunnen behouden.
Veel bezoekers maken gebruik van het vervoer naar de soos met de busjes van
Woej. Het ophalen en thuisbrengen werkt drempelverlagend. De ouderensoos draagt
ook bij aan het ontlasten van mantelzorgers.
Verhuisd naar de Plint
Door organisatorische veranderingen is de Ouderen Soos in november verhuisd
naar De Plint in Leidschendam. Na bijna 5 jaren Oranjehoek was dit voor velen
(waaronder buurtbewoners) wel even wennen. Toch zien zij de toekomst met veel
vertrouwen tegemoet. De soos zoekt samenwerking met de activiteiten in de Plint en
De Ontmoeting. (Dit is opvang voor mensen met geheugenproblemen en hun
mantelzorgers.) Bij voldoende deelname wordt een uitbreiding van dagen overwogen.
Op zondag is er nog elke twee weken soos (eveneens voor de wijkbewoners) in de
Oranjehoek.
Cijfers en vrijwilligers
De ouderen Soos heeft 65 deelnemers.
De 2-wekelijkse zondagssoos wordt door 25 tot 40 deelnemers bezocht.
Er zijn zo’n 10 vrijwilligers betrokken. Plus de inzet van stagiaires en MaSstagiaires.
6.12 Roze Plus Bijeenkomsten
Dit zijn laagdrempelige ontmoetingsmiddagen voor homoseksuele ouderen in WDC
Oranjehoek. Elke 1e vrijdagmiddag van de maand. Met de Roze plus bijeenkomsten
wordt er een taboe maar ook vereenzaming doorbroken. Homoseksualiteit is nog
steeds niet altijd bespreekbaar. Voor Woej is het belangrijk dat ook deze groep
senioren niet wordt vergeten. Voor roze senioren is het moeilijk om voor hun
gevoelens uit te komen. Zij praten hier niet makkelijk over en missen aansluiting en
sociale contacten. Sociale contacten met leeftijdsgenoten en/of gelijkgestemden zijn
belangrijk voor iedereen. Elke maand is er een ander thema vormgegeven d.m.v.
muziek en hapjes.
Cijfers en vrijwilligers
Gemiddeld zijn er 11 bezoekers per bijeenkomst.
Er zijn 3 vrijwilligers betrokken, zij organiseren en geven uitvoering aan deze
middagen.
6.13 Samen boodschappen doen
Dit is een klein project van Woej, op verzoek van enkele ouderen ontstaan.
Vrijwilligers bieden ouderen een helpende hand, dragen een tas of ondersteunen
anderszins bij het doen van de boodschappen. De vrijwilligers bieden één op één
begeleiding. Elke vrijdagochtend worden 4 ouderen met de bus opgehaald en samen
met de begeleiders naar de supermarkt gebracht. Rond 12.30 uur wordt men weer
thuis afgezet.
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Winkelen in de decembermaand
In de maand december is er twee maal een uitje georganiseerd naar de kerstmarkt
in tuincentrum Life & Garden. Er is geworven onder cliënten van Bezoek op Maat
en deelnemers aan de Telefooncirkel. Er waren 2 bussen van de vervoersdienst
gereserveerd, zodat ook mensen met een rolstoel of rollator meekonden. In totaal
zijn er op beide middagen 10 personen meegegaan. Er waren per middag 4
vrijwillige begeleiders aanwezig. De deelnemers gingen met gevulde tassen
huiswaarts en vonden het initiatief voor herhaling vatbaar.
Cijfers en vrijwilligers
Er zijn zes ouderen die gebruik maken van deze hulp.
Er zijn vijf vrijwilligers actief bij deze dienst.
6.14 Telefooncirkel
In samenwerking met het Rode Kruis verzorgt Woej een telefooncirkel in
Leidschendam. Voor ouderen een veilig idee om dagelijks even gebeld te worden. De
cirkel wordt gestart door een medewerker van Woej en eindigt bij dezelfde
medewerker. Mocht de cirkel niet rondkomen, dan neemt een vrijwilliger van het
Rode Kruis poolshoogte en schakelt indien nodig hulp in.
Cijfers
Er nemen 20 mensen, verdeeld over 4 cirkels, deel aan deze dienst.
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Hoofdstuk 7 Mantelzorgondersteuning
7.1 Breder aanbod en intensieve samenwerking
Woej is sinds 2014 dé lokale organisatie voor mantelzorgondersteuning in
Leidschendam-Voorburg. Woej doet dit in opdracht van de gemeente en in
samenwerking met vele andere organisaties. Met elkaar bieden we een breed palet
aan ondersteuningsvormen, met als doel mantelzorgers zoveel mogelijk te
ondersteunen in de zorg voor hun naaste en overbelasting te voorkomen. Woej
functioneert hierbij onder meer als voorpost en informeert, ondersteunt en verwijst.
Woej werkt aan haar aanbod voor mantelzorgers. Dit werpt zijn vruchten af.
Mantelzorgers weten ons steeds beter te vinden. Meer dan 55 mantelzorgers
maakten afgelopen jaar gebruik van onze respijtvrijwilligers via ‘Bezoek op maat’.
Daarnaast startten we afgelopen september met een Ontmoetingscentrum voor
mensen met lichte geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Dit was tevens het
startschot voor een intensieve samenwerking met zorgpartners Florence en WZH,
die ook een Ontmoetingscentrum hebben opgezet. Gezamenlijk werken we aan een
gemeente breed aanbod. Onderdeel hiervan is onder meer het Mantelzorgcafé, dit
gaat in 2016 van start.
Trend: gevolgen van transitie voor mantelzorgers
In 2015 hebben grote veranderingen plaatsgevonden in de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Tevens is de nieuwe Wet Langdurige Zorg in werking gegaan.
Onze mantelzorgadviseurs constateren dat mantelzorgers het zwaarder hebben
gekregen. Mensen blijven langer thuis wonen en ontvangen minder zorg.
Mantelzorgers hebben vanwege alle veranderingen behoefte aan duidelijkheid over
(veranderende) regelingen waar ze vanwege de zorg voor hun naaste tegenaan lopen.
Zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage. Tevens hebben mantelzorgers behoefte aan
erkenning voor de taak die zij op zich nemen, aan een luisterend oor en één
aanspreekpunt.
Herkenbaar en toegankelijk
In 2015 heeft Woej voor mantelzorgers nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkeld.
Het gaat om een brochure en een nieuwsbrief in ‘t Krantje. De brochures zijn
verspreid via huisartsen, bibliotheken, contactpersonen en wijkcentra en worden
goed afgenomen. De nieuwsbrief is bedoeld om mantelzorgers te attenderen op
Woej. We hebben daartoe ook een speciaal e-mailadres en starten volgend jaar met
een postercampagne.
Toekomstvisie en strategie
Woej is druk bezig met het ontwikkelen van haar visie op mantelzorgondersteuning,
nu en in de toekomst. Samen met de gemeente evalueren we in 2016 onze diensten
en geven we verder invulling aan een stevig en adequaat mantelzorgaanbod voor de
vele mantelzorgers die onze gemeente kent.
7.2 Individuele ondersteuning
De mantelzorgadviseur geeft samen met de ouderenadviseurs van Woej individuele
ondersteuning aan mantelzorgers. Vaak gaat het om overbelasting of is er behoefte
aan respijtzorg of informatie en advies ten aanzien van regelingen.
Sinds Stichting Rondom Mantelzorg en Woej samen zijn gegaan, staat het bieden
van integrale hulpverlening centraal. Mantelzorgondersteuning is daarom onderdeel
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van het team van ouderenadviseurs. Als bij de intake blijkt dat de hulpvrager
expliciete kennis van de specialist mantelzorgondersteuning nodig heeft, dan pakt
de mantelzorgadviseur de vraag verder op.
De ondersteuningsvragen van mantelzorgers komen telefonisch binnen, via de
contacten van de Woej-medewerkers en via het nieuwe mailadres:
mantelzorgondersteuning@woej.nl. In 2015 betrof het 92 adviesvragen. Daarnaast
vroegen mantelzorgers naar de Woej-diensten: ‘administratie thuis’, ‘klusjesdienst’
en ‘alarmering’.
Cijfers
Er waren afgelopen jaar 92 cliënten met specifieke mantelzorgvragen. Alle
dienstverlening wordt geregistreerd bij de betreffende dienst (bv. administratie
thuis). Zie ook ouderenwerk/ouderenadvies.
7.3 Bezoek op maat (respijtzorg)
Bezoek op maat is een maatjesproject dat bezoekvrijwilligers koppelt aan ouderen
en mantelzorgers. Bezoek op maat heeft:
Bezoekvrijwilligers
Respijtvrijwilligers
Netwerkcoaches
Bezoekvrijwilligers worden ingezet bij kwetsbare ouderen.
Lees meer hierover in hoofdstuk 6.5.
Respijtvrijwilligers zijn er voor de mantelzorger. Zij worden ingezet om
mantelzorgers te ontlasten, zodat zij even tijd hebben voor zichzelf, terwijl een
vrijwilliger de zorg voor hun naaste overneemt.
Netwerkcoaches werken samen met de cliënt doelgericht aan het versterken van zijn
sociale netwerk. Voor mantelzorgers kan dit heel belangrijk zijn. Zij kunnen door
hun mantelzorgtaak in sociaal isolement raken met alle gevolgen van dien. Deze
methodiek is niet voor iedereen geschikt. Het vraagt van de cliënt extra inzet en
motivatie en de vrijwilligers krijgt een speciale training om deze vorm van coaching
te kunnen bieden.
Aanmeldingen komen via casemanagers van Thuiszorgorganisaties, kinderen en
praktijkondersteuners uit de huisartsenpraktijk (POH). Een aantal aanmeldingen
voor ‘Bezoek op maat’ kwam voort uit de kennismakingsgesprekken die onze
vrijwilligers bij 80-plussers doen.
Twee voorbeelden
Sinds maart 2015 bezoekt een vrijwilliger meneer X. Hij is gediagnosticeerd met
Alzheimer. Zijn dochters proberen zoveel mogelijk te doen, maar wonen niet in de
buurt. Zij merkten dat hun vader niet meer buiten kwam. De Bezoek op maatvrijwilliger haalt hun vader wekelijks op en fietst met hem. De dochters merken dat
dit hem goed doet. ‘Er is zo’n goede klik tussen vader en de vrijwilliger, dat hij niet
meer in de gaten heeft dat het een vrijwilliger betreft.’ Voor de dochters is dit erg
prettig. Hun vader is tevreden en zij voelen zich ontlast.
Sinds de opening in september 2015 bezoekt meneer Y het Ontmoetingscentrum in de
Plint. Hij gaat één dag in de week. Daarnaast komt er één keer per week een
vrijwilligster van ‘Bezoek op maat’ om gezellig een stukje met hem te wandelen. Zijn
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vrouw heeft hierdoor weer wat tijd voor zichzelf. Ze geeft aan de situatie thuis weer
beter aan te kunnen.
Aanbod voor vrijwilligers
Afgelopen jaar waren er 2 trainingen voor nieuwe vrijwilligers, deze bestaan uit 3
bijeenkomsten. Tevens waren er voor de vrijwilligers 2 themabijeenkomsten.
Eenmaal over ‘Positief denken en eenmaal over ergotherapie.
In juni was er een lunch voor de vrijwilligers.
Uitje cliënten
In december zijn cliënten van Bezoek op Maat en deelnemers aan de telefooncirkels
op een uitstapje geweest naar een Tuincentrum in Zoetermeer. 10 personen en 4
vrijwilligers gingen mee met gebruik van Woej-vervoer.
Cijfers en vrijwilligers
In 2015 heeft ‘Bezoek op Maat’ wederom een enorme groei doorgemaakt.
Matches
Aantal matches per 31-12
Match bezoekvrijwilliger
Match respijtzorg
Match netwerkcoach
Afgesloten matches
Match bezoekvrijwilliger
Match respijtzorg
Match netwerkcoach
Totaal aantal matches

2014
57
36
21
(6)
44
26
18
3
101

2015
81
46
35
(4)
50
29
21
(2)
137

Eind 2015 stonden er 84 vrijwilligers geregistreerd, waaronder 5 netwerkcoaches.
7.4 Informatie, voorlichting en trainingen
Themabijeenkomsten
In 2015 waren er 3 themabijeenkomsten voor mantelzorgers in WDC de Plint.
De bijeenkomsten werden verzorgd door een externe spreker en hadden als thema:
grenzen, omgaan met verlies, positief denken.
GGZ bijeenkomsten
GGZ Haagstreek organiseerde in samenwerking met Woej, Kwadraad en Florence
vijf informatie bijeenkomsten waarbij Woej het onderdeel mantelzorgondersteuning
vertegenwoordigde. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
- Vroegtijdig herkennen van psychische problemen
- Autisme
- Persoonlijkheidsproblematiek
- Paniek & angst
- Depressie
Tijdens deze bijeenkomsten gaven deskundigen een presentatie over het betreffende
onderwerp. Daarnaast kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord. Er is volop
gelegenheid tot uitwisselen van informatie en het stellen van vragen.
Training Zin in Mantelzorg
Woej had in 2015 de taak om voor de Ontmoetingscentra voor mensen met
geheugenproblemen mantelzorgaanbod te verzorgen. Dit heeft ertoe geleid dat wij in
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samenwerking met WZH Schoorwijck in juni 2015 een training hebben gegeven,
genaamd: Zin in Mantelzorg. De training bestond uit 3 bijeenkomsten.
In december is er een introductiebijeenkomst verzorgd in WZH locatie Prinsenhof.
In 2016 organiseren Woej, Florence en WZH in dit kader een mantelzorgcafé.
Cijfers
Type bijeenkomst
Themabijeenkomst
GGZ Bijeenkomst
Zin in mantelzorg
Zin in Mantelzorg

Aantal x
3x
5x
1 x 3 bijeenkomsten
Introductiebijeenkomst

Aantal deelnemers
10 tot 25
20 tot 30
10
10

7.5 Dag van de Mantelzorg
Dag van de Mantelzorg
Jaarlijks is er landelijk een ‘Dag van de Mantelzorg’, geïnitieerd door Mezzo. Woej
doet hieraan mee. Het thema van de Dag van de Mantelzorg 2015 was "Laat je
zien!". Hiermee richtte men zich op de persoon achter de mantelzorger: je mag
gezien worden in deze specifieke rol en daarvoor erkenning krijgen.
Op dinsdag 10 november heeft Woej deze dag feestelijk gevierd met een High Tea in
WDC de Oranjehoek. Floor Kist, wethouder Zorg en Welzijn, was met enkele
raadsleden aanwezig om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken en een
luisterend oor te bieden. Hiermee gaven we invulling aan het thema ‘laat je zien!”
De mantelzorgers konden bij hen terecht met hun verhalen, opmerkingen en
adviezen. De opmerkingen namen zij mee naar hun fracties. Het was een geslaagde
en geanimeerde bijeenkomst.
Cijfers
Dag van de Mantelzorg

Aantal deelnemers
45

7.6 Alzheimercafé
Het Alzheimercafé is al 10 jaar een trefpunt voor mensen met dementie, hun
partners, familieleden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het trefpunt heeft
de gemoedelijkheid van een café en biedt tegelijkertijd voorlichting en
lotgenotencontact. Onder leiding van een gespreksleider wordt ingegaan op allerlei
aspecten van dementie. Dit jaar kwamen de volgende thema’s aan bod:
"Levenswaardig leven en zelfgewild levenseinde", "Van autorijden tot zelfstandig
kunnen eten", "Juridische aspecten bij dementie", "Gezonde leefstijl en dementie".
Samenwerking
Het Alzheimercafé wordt georganiseerd door diverse zorg- en welzijnsorganisaties.
Dit zijn Florence, WZH, Woej, GGZ Haagstreek, Parnassia en Alzheimer Nederland.
Cijfers en vrijwilligers
Er zijn jaarlijks 10 bijeenkomsten, met gemiddeld 35 bezoekers.
3 vrijwilligers zijn actief in het Alzheimercafé.
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7.7 Ontmoetingscentrum voor mensen met lichte geheugenproblemen
Zie hoofdstuk 5.7
7.8 PR
Nieuw voorlichtingsmateriaal
In 2015 heeft Woej voor mantelzorgers nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkeld,
bestaande uit een brochure en een postercampagne,.
Met de brochure informeren we mantelzorgers over de
ondersteuningsmogelijkheden in onze gemeente. De brochures zijn verspreid via
huisartsen, bibliotheken, contactpersonen en wijkcentra en worden goed
afgenomen. Mantelzorgers weten ons beduidend beter te vinden.
Nieuwsbrief mantelzorg
Woej maakt een aantal keren per jaar een digitale nieuwsbrief met informatie en
tips voor mantelzorgers. De nieuwsbrief is afgelopen jaar twee keer verschenen
(waarvan één keer in het Krantje) en naar 240 geïnteresseerden verzonden.
Nieuw emailadres
Wij hebben een nieuw emailadres bekendgemaakt waar mantelzorgers met hun
vragen en/of reacties terecht kunnen: mantelzorgondersteuning@woej.nl.
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Hoofdstuk 8 Woej vervoer
8.1 Vrijwilligersvervoer steeds breder inzetbaar
Woej heeft een Vrijwillige Vervoersdienst, waar goed gebruik van wordt gemaakt.
Deze dienst – uitgevoerd door 140 vrijwilligers - is er speciaal voor inwoners uit
Leidschendam-Voorburg die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
vanwege leeftijd, gezondheidsklachten en/of handicap.
De Vrijwillige Vervoersdienst biedt zowel particulier vervoer met personenauto’s als
bus- en rolstoel vervoer. Tevens verzorgt Woej de coördinatie van het
Leerlingenvervoer.
Trends: Toename aanvragen busvervoer door zorginstellingen
Woej zag ook afgelopen jaar weer ontwikkelingen in het vervoer. We signaleren een
toenemende vraag naar busvervoer. Zowel intern door het ouderenwerk en
opbouwwerk, als door externe organisaties, zoals Middin, Florence en WZH. De
bezuinigingen in de zorg hebben hun weerslag op het vervoer, met name naar
dagactiviteitencentra en dagverzorgingen.
Samen met WZH zijn we in 2014 gestart met een andere manier van organiseren,
waardoor we efficiënter gebruik maken van de inzet van onze bussen en vrijwilligers,
zonder in kwaliteit te verminderen.
Ook komen er steeds meer aanvragen voor vervoer van cliënten met een geïndiceerde
WMO-voorziening binnen, o.a. door Florence en Middin. De honorering van deze
aanvragen kost tijd en inventiviteit. Woej heeft niet altijd de capaciteit, die moet soms
per geval ontwikkeld worden. Het vraagt om maatwerk en afstemming met de vele
vervoersopdrachten die wij al uitvoeren. Niet alleen voor contractritten, maar ook voor
individuele ritten. We matchen de vraag met een of meerdere vrijwilligers die deze rit
willen uitvoeren. Het resultaat is dat het (bus)vervoer steeds breder inzetbaar is.
Onze vrijwilligers vervoeren steeds meer kwetsbare doelgroepen. Met veel plezier!
8.2 Bus- en rolstoelvervoer
Het bus- en rolstoelvervoer is er voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel en
geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het busvervoer rijdt
individuele ritten, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of sociale contacten. Tevens
verzorgen we de Winkelbus naar Leidsenhage, Bus 47 en de ritten naar en van de
dagverzorging van WZH. Woej heeft tien bussen, waarvan acht rolstoelbussen. Deze
bussen worden gereden door een enthousiaste groep vrijwilligers en bieden plaats
aan maximaal 8 personen.
Groot vrijwilligersteam
Het busvervoer wordt gecoördineerd door een beroepskracht. Hij krijgt
ondersteuning van 1 administratieve en 2 coördinerende vrijwilligers. Er zijn in
totaal 51 vrijwilligers betrokken bij de individuele ritten, de Winkelbus en de ritten
voor de dagverzorging. De ritten voor de dagverzorging worden altijd gereden met
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tweetallen, een chauffeur en een bijrijder.
Voor Bus 47 is er een vrijwilligersgroep van 14 vrijwilligers.
Vrijwilligers 2015
Coördineerde vrijwilligers
Buschauffeurs en bijrijders
Vrijwilligers Bus 47
Totaal

3
51
14
68

Het busvervoer van Woej biedt de volgende diensten:
• Individueel rolstoelvervoer
Voor rolstoelafhankelijke inwoners uit Leidschendam-Voorburg
• Groepsvervoer
De bussen kunnen per dagdeel worden gehuurd, inclusief vrijwillige chauffeur.
• Winkelbus naar Leidsenhage
Op vaste dagen en tijden rijdt er een Winkelbus vanuit Leidschendam, Voorburg en
Stompwijk naar Leidsenhage en retour. De Winkelbus stopt bij diverse locaties..
• Buslijn 47
Voorheen lijn 47 van Veolia, nu al weer ruim 3 jaar uitgevoerd met een achtpersoonsbus door vrijwilligers.
• Vervoer dagverzorging
Woej verzorgt het vervoer naar- en van de dagverzorging van WZH.
• Sociaal vervoer
De bussen worden structureel ingezet voor sociaal vervoer voor o.a. SEV (Gelftallen), De Zonnebloem en het Rode Kruis.
• Ouderen Soos /Ontmoeting
De bussen worden drie keer per week ingezet voor de Ouderen Soos. Sinds
september rijden zij de Ontmoeting, de soos voor licht dementerende cliënten.
• Kerkritten
Op verzoek van het Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Voorburg is in 2015
gestart met het vervoer naar De Oude Kerk en retour.
• Ondersteuning ouderenwerk en opbouwwerk
Het busvervoer wordt voor het ouderenwerk ingezet, o.a. voor de dienst ‘Samen
boodschappen doen’ en Het Cultuurmenu. Bij het opbouwwerk i.v.m. Zomerdagen
aan de Kaag en diverse uitstapjes (WoejPret).
• Middin
Voor de woonzorggroep Zilvermeeuwlaan rijdt het busvervoer sinds oktober
wekelijks een aantal ritten met cliënten met een verstandelijke beperking. Dit is
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voor het busvervoer een nieuwe doelgroep, die de vrijwilligers veel voldoening geeft
en door de cliënten erg op prijs wordt gesteld.
• Leerlingenvervoer
Zie ook hieronder. Het busvervoer ondersteunt in enkele gevallen het
Leerlingenvervoer. Sinds maart tot de zomervakantie heeft het busvervoer in
opdracht van de gemeente met de inzet van een voertuig en vrijwilliger, dagelijks
twee kinderen naar en van het speciaal onderwijs vervoerd.
Vanaf schooljaar 2015-2016 is Woej onderhands twee ritten Leerlingenvervoer naar
en van de Buitenschool gegund. Deze ritten worden door een vrijwillige chauffeur en
bijrijder uitgevoerd.
Binnen de capaciteitsmogelijkheden wordt er op verzoek van de gemeente
individuele ritten met leerlingen en voor het Jeugdteam crisisvervoer gereden.
Cijfers Busvervoer
Particuliere ritten
Particuliere klanten (rolstoel gebonden)
Totaal ritten particuliere klanten
Passagiers bus 47 en winkelbussen
Passagiers bus 47
Winkel bus Leidschendam (1 keer per week)
Winkel bus Voorburg (1 keer per week)
Winkel bus Stompwijk (1 keer per maand)
Totaal aantal passagiers
Ritten dagopvang WZH t/m 6 april
Prinsenhof
Rustoord
Dillenburg
Schoorwijck
Ritten dagopvang WZH vanaf 7 april
Prinsenhof
Totaal aantal ritten WZH

39
626
5.444
336
224
32
6.652
533
234
273
130
2.880
4.050

Leerlingenvervoer
Buitenschool
Individuele ritten
Totaal aantal ritten Leerlingenvervoer

280
478
758

Overige ritten
Ritten Ouderensoos/Ontmoeting
Boodschappendienst Ouderenwerk
Bioscoopcarrousel WZH
Uitstapjes WZH
SEV
Vakantieactiviteiten van Vlietkinderen
Cultuurmenu 55+
Kaag
Woejpret
Kerkritten
Middin

539
41
104
150
27
24
116
100
26
66
65
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Totaal aantal overige ritten

1,258

De bussen zijn 73 keer ingezet voor sociaal groepsvervoer.
8.3 Coördinatie Leerlingenvervoer
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 verzorgt Woej de coördinatie van het
Leerlingenvervoer Leidschendam-Voorburg.
Leerlingenvervoer is collectief aangepast taxivervoer. Dit vervoer is speciaal voor
leerlingen van het speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, die niet
in staat zijn - ook niet onder begeleiding - om met het openbaar vervoer te reizen of
te fietsen van en naar school. Het gaat om afstanden waarbij de school van het kind
minimaal 6 kilometer van het woonadres verwijderd is.
De doelgroep van het Leerlingenvervoer bestaat uit kwetsbare kinderen in de leeftijd
van 4 tot 20 jaar, die vanwege een beperking, handicap of psychische klachten niet
zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer. Deze doelgroep is vanwege haar
beperkingen gebaat bij een consequente vorm van dienstverlening, waarin rust,
regelmaat, voorspelbaarheid, empathie en veiligheid kernbegrippen zijn in de
begeleiding en tijdens het vervoer van deze kinderen.
Woej verzorgt het coördinatiepunt. Dit heeft als primaire taken het plannen,
coördineren en het controleren van de facturen van de ritten van het
Leerlingenvervoer. Tevens verzorgt zij de klachtenbemiddeling, de communicatie
naar ouders, vervoerders en de begeleiding en evaluaties i.o.v. de gemeente.
Er zijn twee percelen binnen het Leerlingenvervoer.
- Eén perceel gericht op het vervoer van kinderen naar scholen binnen de regio
Haaglanden.
- En één perceel gericht op het vervoer van kinderen naar scholen buiten de regio
Haaglanden. Dit zijn Leiden, Oegstgeest, Rotterdam. Amsterdam, Breda en Sint
Michelsgestel.
Het coördinatiepunt werkt samen met taxibedrijf van der Wijst die het vervoer voor
beide percelen uitvoert en Woej Bus- en rolstoelvervoer die met ingang van het
nieuwe schooljaar 2 routes binnen de regio rijd.
Het coördinatiepunt heeft 1 coördinerende beroepskracht. Er zijn acht betaalde
begeleiders . Zij rijden mee op de ritten waar begeleiding is geïndiceerd. Begeleiding
is nodig om de veiligheid te waarborgen tijdens de rit. De begeleiders zijn in het
bezit van het diploma kinder-EHBO, hebben een VOG en hebben het certificaat
‘Kinderen in de taxi’.
Er zijn verder diverse vrijwilligers betrokken bij het Leerlingenvervoer.
Trends: Crisisvervoer voor Jeugdteam
In 2015 heeft het coördinatiepunt behoorlijke ontwikkelingen doorgemaakt. Een
verbeterde samenwerking met gemeente en vervoerder, professionalisering en
standaardisering van werkwijzen heeft geleid tot een structureel betere
dienstverlening en minder klachten.
In juni 2015 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg Klomp groepsvervoer in
gebreke gesteld. Dit vanwege het niet nakomen van de afspraken voor de uitvoering
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van het Leerlingenvervoer. Taxibedrijf van der Wijst die als onderaannemer de
uitvoering van het Leerlingenvervoer al deed, heeft beide percelen overgenomen.
Vanaf schooljaar 2015-2016 coördineert en rijdt Woej het vervoer van kinderen die
niet in aanmerking komen voor het Leerlingenvervoer. Denk hierbij aan
weekendvervoer, ritten naar een dagopvang en kinderen in een crisissituatie die voor
een (on)bepaalde tijd vervoer nodig hebben als overbruggingsfase naar een oplossing.
Het coördinatiepunt werkt hierin samen met afdeling Bus- en Rolstoelvervoer.
Cijfers:
Er werden op 31 december 2015 122 leerlingen vervoerd via het Leerlingenvervoer.
Er zijn 5 administratieve vrijwilligers.
8.4 Particuliere Vervoersdienst
Ten slotte heeft Woej een Particuliere Vervoersdienst. Deze bestaat bijna 30 jaar en
is er voor inwoners van Leidschendam-Voorburg die niet meer kunnen reizen met
het openbaar vervoer, maar die niet afhankelijk zijn van een rolstoel. Vrijwilligers
met eigen auto vervoeren de doelgroep naar sociale en recreatieve activiteiten of een
incidenteel bezoek aan een dokter of tandarts. Ze doen dit in principe tussen 9.00
uur en 17.00 uur.
Het hart van de Vervoersdienst is de telefooncentrale. Deze wordt op werkdagen
bemenst door vier telefonisten. In 2015 zijn de telefonistes verhuisd van de
Oranjehoek naar De Plint. Daar werken zij nu samen met het bus- en
rolstoelvervoer. Ze delen dezelfde ruimte met de busvervoercentrale, waardoor er
meer samenwerking is. Hierdoor is de dienst nog flexibeler en slagvaardiger
geworden.
De (positieve) resultaten van een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de 1500
cliënten van het Particuliere Vervoer zijn op een feestelijke avond bekend gemaakt
aan alle vrijwilligers.
Cijfers
Aantal ritten Voorburg
Waarvan buiten Leidschendam-Voorburg

7.883
1.350

Aantal ritten Leidschendam
Waarvan buiten Leidschendam-Voorburg

6.880
1.089

Totaal
Waarvan buiten gemeente

14.763
2.439

Het totaal aantal ritten is in 2015 hoger dan in het jaar daarvoor. Dit keer met bijna
1%.De Vervoersdienst is goed bekend in onze gemeente, er wordt dankbaar gebruik
van gemaakt.
Vrijwilligers
Binnen de vrijwillige vervoersdienst zijn 58 chauffeurs en 19 receptionisten actief.
Chauffeurs
Telefonisten
Totaal

58
19
77
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Hoofdstuk 9 Het Vrijwilligerspunt
Het Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg stimuleert en ondersteunt
vrijwilligerswerk in onze gemeente.
Zij doet dit door vrijwilligers en maatschappelijke organisaties samen te brengen.
Hierdoor vindt uitwisseling van ervaring, kennis en talenten plaats, waardoor
partijen elkaar kunnen versterken en bijdragen aan een sterk en sociaal
Leidschendam-Voorburg.
Het Vrijwilligerspunt heeft jaarlijks contact met zo’n 200 maatschappelijke
organisaties. Dit zijn zorg- en welzijnsorganisaties, stichtingen, (sport) verenigingen
en culturele instellingen die werken met vrijwilligers. Tevens heeft het
Vrijwilligerspunt contact met vele vrijwilligers.
9.1 Trends in 2015
Vrijwilligerswerk verandert. Niet alleen vanwege de economische crisis, ook de
transities in de zorg is hier debet aan. Het Vrijwilligerspunt signaleert de volgende
trends:
De grenzen van ‘vrijwillige inzet’ worden opgerekt.
Er zijn steeds meer vormen van vrijwillige inzet. Vrijwilligers doen werk, dat in het
verleden door beroepskrachten werd uitgevoerd. Waar ligt de grens en hoe rekbaar is
deze? Met de inzet van steeds meer zorgvrijwilligers en de groeiende behoefte aan
(zorg)maatjes volgt ook een discussie over ethiek, veiligheid en beroepscompetenties.
Deze vrijwilligers zijn immers niet geschoold zoals beroepskrachten. Wat kan en mag
er van hen verwacht worden? Bijvoorbeeld op het gebied van medicijnen toedienen,
verpleegkundige handelingen en het oppakken van persoonlijke problemen waarvoor
geen diploma’s behaald zijn? Welke grenzen moeten we daarin trekken?
We zien tevens een tweedeling in het type vrijwilliger
Er is een groep die kiest voor vrijwilligerswerk als een individuele keuze. Vrijwilligers
zijn intrinsiek gemotiveerd maar willen er ook iets voor zichzelf aan over houden:
werkervaring opdoen, kennis en competenties verwerven, een netwerk opbouwen of
gewoon een goed gevoel.
Een tweede groep doet vrijwilligerswerk omdat zij hiertoe aangezet worden door de
gemeente of door een zorgpartij. Dit met als doel om te re-integreren in de
maatschappij of als opstapje naar betaald werk. Dit vraagt in de praktijk veel van
vrijwilligerscoördinatoren. De inhoud van hun werk verlegd zich naar begeleiding.
9.2 Vrijwilligers Vacaturebank
De vacaturebank van het Vrijwilligerspunt is de plek om een leuke vrijwilligersbaan
in Leidschendam-Voorburg te zoeken of aan te bieden. In de vacaturebank staat een
ruim en divers aanbod aan vrijwilligerswerk.
Vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties die werken met
vrijwilligers kunnen een vacature in de vacaturebank plaatsen. Kandidaat
vrijwilligers kunnen via de vacaturebank gemakkelijk zoeken en vervolgens online
reageren. Hun persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de betreffende
organisatie, die contact opneemt met de kandidaat vrijwilliger en hem of haar
uitnodigt voor een kennismakingsgesprek.
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Cijfers 2015
Aantal nieuwe vacatures
Aantal online reacties op vacatures

144
352

Klik hier en zie alle actuele zoekresultaten:
http://www.vrijwilligerspunt.nl/index.php/page/advsearchvacs/bb/1/command/s
tartupresults/cms_categorie/60573
9.3 Het Vrijwilligers Spreekuur
Het Vrijwilligerspunt houdt wekelijks inloop spreekuren voor mensen die
vrijwilligerswerk willen of moeten gaan doen, maar nog niet goed weten in welke
richting. In een open gesprek verkennen we met de kandidaat vrijwilliger waar zijn
interesses liggen en welke organisatie hier het beste bij past.
Deze spreekuren worden door een vaste groep, goed opgeleide, vrijwilligers gedraaid.
Zij worden op de achtergrond ondersteund door een beroepskracht.
De medewerkers van de spreekuren leveren maatwerk. Zij denken mee, adviseren
en hebben een goed overzicht van alle mogelijkheden die er zijn.
Cijfers en vrijwilligers
De spreekuren zijn in WDC de Plint en WDC de Groene Loper.
Locatie
WDC De Groene Loper
WDC De Plint
De Schakel tot juli
Totaal

Aantal intakes 2015
66 intakes
41 intakes
25 intakes
132 intakes

Het spreekuur wordt door 2 vrijwilligers bemenst.
Trend: Vrijwilligerspunt werft voor Crisisopvang Vluchtelingen
Net als vele andere gemeentes in Nederland bood ook Leidschendam-Voorburg een
crisisopvang gedurende 2 x 72 uur aan zo’n 200 vluchtelingen.
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het Vrijwilligerspunt gevraagd om de
coördinatie te doen wat betreft de werving, selectie en inroostering van vrijwilligers.
Zij werden ingezet voor allerlei hand- en spandiensten rondom de opvang van 200
vluchtelingen, gedurende zes dagen in Sporthal de Fluit. Denk aan ondersteuning bij
maaltijden, activiteiten, tolkwerk, enz.
Het Vrijwilligerspunt heeft iedereen die zich heeft aangemeld als vrijwilliger
persoonlijk of telefonisch gesproken en zo mogelijk ingedeeld.
Het was een bijzondere periode, niet alleen vanwege het ad hoc karakter, maar ook
vanwege de enorme betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. Er zijn 320 intakes
gedaan en bijna iedereen is ingezet.
9.4 Trainingen en Workshops
Het Vrijwilligerspunt organiseert training en workshops om de deskundigheid van
vrijwilligers en beroepskrachten die werken met vrijwilligers te bevorderen .
Het Vrijwilligerspunt organiseerde in 2015 voor het laatst een voorjaars- en een
najaarsprogramma met workshops en trainingen.
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Cijfers
Training of workshop
Training ‘Fondsenwerving en
Crowdfunding’ (i.s.m. Fonds 1818)

Aantal deelnemende
maatschappelijke organisaties
15 organisaties

Training ‘Eerste Hulp Bij Calamiteiten’
(i.s.m. Rode Kruis LeidschendamVoorburg)

22 organisaties
(de training werd 2 keer gegeven)

Training IVA
Workshop Kascommissie (i.s.m. Fonds
1818)

7 organisaties
8 organisaties

Training Leidinggeven aan vrijwilligers

10 organisaties

Workshop Persberichten schrijven
(mede in samenwerking met Het
Krantje)
Workshop Schminken
Workshop Oriëntatie op vrijwilligerswerk

13 organisaties
10 organisaties
10 personen

9.5 NLdoet
Het Oranjefonds organiseert in maart altijd NLdoet. Dit is Nederlands grootste
vrijwilligersactie. Ook het Vrijwilligerspunt doet hier elk jaar aan mee. Het is een
mooi instrument om vrijwilligerswerk te promoten.
Het Vrijwilligerspunt heeft NLdoet in 2015 aangegrepen om vrijwilligers te
waarderen voor hun inzet. Hiertoe heeft zij een vrijwilligersontbijt georganiseerd. De
uitnodiging ging naar de vrijwilligerscoördinatoren van maatschappelijke
organisaties in onze gemeente. Iedere organisatie kon 2 vrijwilligers aanmelden. De
enige voorwaarde was dat het vrijwilligers waren zonder bestuurlijke
verantwoordelijkheid.
Het ontbijt werd uitgeserveerd door de burgemeester en wethouders. Het initiatief is
goed ontvangen. De sfeer was bijzonder prettig en er waren levendige gesprekken
aan tafel. Zowel tussen vrijwilligers van organisaties onderling, als tussen het
college en de vrijwilligers. Het Vrijwilligerspunt kijkt terug op een zeer geslaagde
ochtend.
Cijfers
26 maatschappelijke organisaties hebben 50 vrijwilligers voorgedragen voor het
ontbijt.
9.6 Beursvloer aan de Vliet
Het netwerkevenement ‘De Beursvloer aan de Vliet’ stimuleert de
samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Dit
zijn vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, culturele instellingen,
wijk,- sport- en scouting verenigingen in Leidschendam-Voorburg.
De Beursvloer is een platform waar bedrijven en maatschappelijke organisaties via
de beursvloer rechtstreeks met elkaar in contact komen en concrete
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samenwerkingsafspraken (matches) maken. Dit doen ze met gesloten beursen. Men
inspireert elkaar, helpt elkaar en biedt een wederdienst.
Het Vrijwilligerspunt heeft dit evenement in 2015 voor de tweede keer succesvol
georganiseerd. Dit keer werd het gehouden in het gebouw van GGZ Haagstreek.
Bijzondere resultaten
Twee voorbeelden uit de 177 matches die tot stand zijn gekomen:
Rotary Leidschendam-Voorburg had een match met stichting IBCE. De Rotary hielp
IBCE bij de opzet van haar jaarverslag. In ruil hebben de vrouwen van IBCE een
heerlijk diner voor de Rotary gemaakt.
Ivents&zo had een match met scouting Pius Xll . Zij dacht mee over de opening van
het nieuwe scouting gebouw, en hielp mee op de openingsdag zelf. Als ruil mag
Ivents&zo gebruik maken van het scoutinggebouw.
Klik voor een filmimpressie van dit evenement op de onderstaande links.
Beursvloer aan de Vliet, officiële film
https://youtu.be/c8enEsjEmKk
Beursvloer film, door Midvliet
https://youtu.be/4Wq1b40lV3I
Cijfers Partijen en matches Beursvloer
40 deelnemende lokale bedrijven (Mkb, ZZP-ers)
44 deelnemende maatschappelijke organisaties
177 matches (samenwerkingsverbanden)
Zie ook www.beursvloeraandevliet.nl
9.7 Pilot ‘de Tegenprestatie’
‘Kracht ligt niet in het moeten, maar in de positieve benadering vanuit mensen zelf’
Het Vrijwilligerspunt draait samen met de afdeling Werk & Inkomen van de
gemeente Leidschendam-Voorburg de pilot ‘de Tegenprestatie’. Deze pilot duurt een
jaar en is gestart in september 2015.
De Wet werk en bijstand (WWB) is met ingang van 1 januari 2015 opgegaan in de
Participatiewet. Gemeenten geven hier sindsdien invulling aan. Een onderdeel van
deze wet is ‘De Tegenprestatie’. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft ervoor
gekozen om uitkeringsgerechtigden te vragen iets terug te doen voor het ontvangen
van hun bijstandsuitkering. Het gaat om maatschappij nuttige activiteiten, zoals
mantelzorg of vrijwilligerswerk. Dit noemt men ‘een Tegenprestatie’. Deze activiteit
wordt ingevuld naar vermogen. De duur is tussen de 2 en 8 uur per week voor een
jaar met mogelijkheid tot verlenging.
Voorlichtingsbijeenkomsten
Om uitkeringsgerechtigden te ondersteunen bij het vinden van een geschikte
Tegenprestatie is onderstaande pilot tot stand gekomen.
Het Vrijwilligerspunt organiseert in het kader van ‘de Tegenprestatie’ maandelijks
bijeenkomsten. Hier worden steeds 15 kandidaten voor uitgenodigd. Tijdens deze
bijeenkomsten geven een medewerker van het Vrijwilligerspunt en een medewerker
van de afdeling Werk & Inkomen informatie over de Tegenprestatie. Veelal zijn de
deelnemers onbekend met de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Dankzij deze
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informatie lukt het hen beter om een passende vrijwilligersfunctie te vinden. Tijdens
de bijeenkomst draaien we de film: https://vimeo.com/145861039
Koppeling met een vrijwillige Coach
Na de bijeenkomst worden de kandidaten gekoppeld aan een Vrijwillige Coach. Deze
is opgeleid door het Vrijwilligerspunt. In een eerste gesprek, waar de nadruk ligt op
mogelijkheden in plaats van problemen en wordt gekeken naar individuele
interesses en talenten. Deelnemers raken hierdoor gemotiveerd en weten beter wat
ze willen en kunnen.
De Tegenprestatie kandidaat kan vervolgens ondersteund en begeleid worden naar
en tijdens ‘de Tegenprestatie’. Het doel is om iedereen te matchen met ‘een
Tegenprestatie’ die bij hen ‘past’ en waar alle betrokkenen een goed gevoel bij
hebben.
Resultaten
Het Vrijwilligerspunt heeft deze methodiek van een Westlandse welzijnsorganisatie
overgenomen. De aanpak werkt. Kandidaten krijgen een beeld wat vrijwilligerswerk
inhoudt, en raken gemotiveerd om iets te doen. We zien kandidaten opbloeien als er
goede matches tot stand komen. Het versterkt hun zelfbeeld en maakt hen
maatschappelijk actiever.
http://www.vrijwilligerspunt.nl/tegenprestatie
Cijfers
Aantal
Bijeenkomsten
4

Aantal
Uitnodigingen
37

Aantal
Deelnemers
20

Succesvolle
plaatsingen
10

Er zijn 7 vrijwillige coaches
9.8 Pilot Alternatief Beschutwerk
Per 1 december is het Vrijwilligerspunt gestart met de pilot Alternatief
Beschutwerk. Bij het creëren van een alternatieve vorm van beschut werk kiest Het
Vrijwilligerspunt ervoor om aansluiting te zoeken bij reguliere werkgevers van het
Midden- en Klein Bedrijf (MKB) binnen de drie samenwerkende gemeentes
(Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar).
Met behulp van het Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg- als kwartiermaker
en procesbegeleider – en vrijwillige coaches worden er drie deelnemers, geselecteerd
door afdeling W&I, gematcht en begeleid naar een beschutte werkplek bij een
reguliere werkgever, gedurende de periode van een half jaar.
http://www.vrijwilligerspunt.nl/alternatiefbeschutwerk
9.9 MVV
Het Vrijwilligerspunt heeft van de gemeente de opdracht gekregen het programma
Maatschappelijk Verantwoord verenigen (MVV) binnen Leidschendam-Voorburg te
coördineren. Maatschappelijk Verantwoord Verenigen: elkaar vinden en verbinden.
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Verenigingen doen heel veel voor onze samenleving. Sportclubs, scouting,
wijkverenigingen en culturele verenigingen spelen een belangrijke rol in hun directe
omgeving. Met het MVV programma kunnen verenigingen zich (door)ontwikkelen
naar een moderne, vitale organisatie met een brede sociale functie in de wijk.
Binnen dit programma werken we samen met MVV Nederland, Sport & Welzijn en
de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Het Vrijwilligerspunt geeft sinds december
2015 uitvoer aan dit programma.
Cijfers
Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd in 2015.
9 juni Informatiebijeenkomst MVV
11 (sport)verenigingen
13 oktober Informatiebijeenkomst MVV
6 verenigingen/stichtingen
http://www.vrijwilligerspunt.nl/MVV.html
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