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Hoofdstuk 1 Woej de organisatie 
 

 
1.1 Kenschets Woej  
Woej is een professionele organisatie voor Sociaal Werk in de Gemeente 

Leidschendam-Voorburg. De organisatie biedt uiteenlopende diensten in het sociale 
domein voor inwoners van de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Woej is in 2006 
tot stand gekomen uit een fusie tussen Stichting Welzijn Ouderen Leidschendam 
(SWOL) en Welzijn en Dienstverlening Voorburg (WeD).  
Bij Woej werkten in 2017 gemiddeld 36 beroepskrachten en circa 680 vrijwilligers.  

 
Woej biedt een groot aantal activiteiten en diensten (zie productenboek 2017).  
In hoofdlijn zijn te onderscheiden:  

1. Ouderenadvieswerk en mantelzorgondersteuning (maatschappelijke- 
psychosociale en praktische dienstverlening aan ouderen en de 
ondersteuning aan mantelzorgers). 

2. Vrijwilligerspunt 
3. Opbouwwerk 
4. Vervoersdiensten 
5. Sociaal beheer Accommodaties (Wijk- en Dienstencentra). 

 
1.2 Governancemodel 
Woej hanteert vanaf september 2016 een governancemodel met een Raad van 
Toezicht. Een directeur-bestuurder bestuurt en draagt eindverantwoordelijkheid 
voor de gehele organisatie en de dagelijkse gang van zaken. De Raad van Toezicht 
houdt toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van het beleid door de 
directeur/bestuurder en op de kwaliteit en de continuïteit van de stichting. Met het 
oog daarop volgt en toetst de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken 
binnen Woej. Het verslagjaar 2017 is het eerste volledige jaar waarin Raad van 
Toezicht en directeur-bestuurder onder het nieuwe governancemodel hebben 
gewerkt.  
Per december is Marcel Deijl de directeur-bestuurder.  

 
1.3 Raad van Toezicht Woej  
Het interne toezicht (Raad van Toezicht) in welzijn is de afgelopen jaren veranderd. 
Er wordt door de buitenwereld steeds meer verantwoording gevraagd van het 
toezicht. Daarom werken we sinds september 2016 met het Raad van Toezicht 
bestuursmodel. 2017 is het eerste volledige jaar waarin de Raad van Toezicht haar 
werk heeft gedaan.  
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De Taak 

Er wordt door de samenleving steeds meer van Woej gevraagd. Dat merken onze 
medewerkers en onze vrijwilligers. Met elkaar willen we ons werk zo goed mogelijk 
doen.  
Ook als Raad van Toezicht willen we voor de organisatie, de directeur-bestuurder en 
de samenleving van toegevoegde waarde zijn. Onze toegevoegde waarde bestaat uit 
het goed uitoefenen van onze drie rollen en ons daarover transparant 
verantwoorden. De drie rollen van de Raad van Toezicht zijn:  
 
Toezicht 
De taak van de Raad van Toezicht is het toezien op de kwaliteit van de besturing 
door de directeur-bestuurder, op de strategie, het financiële,- personele-, en 
vrijwilligersbeleid en de samenwerking met externe partijen.  
Daarvoor houdt de Raad van Toezicht, toezicht op de uitvoering van het jaarplan. 
De Raad van Toezicht doet dit door het mondelinge verslag van de directeur-

bestuurder tijdens de Raad van Toezicht vergaderingen en door middel van Q-
rapportages en schriftelijke en mondelinge verslagen van de controller en 
accountant. We worden door de directeur-bestuurder bijgepraat over veranderingen 
in het politieke-, bestuurlijke-, en maatschappelijke speelveld. De veranderingen die 
hierin plaats vinden en de mogelijke risico’s die dit met zich mee brengt voor de 
propositie; het realiseren van de doelen en de positie van Woej worden ook 
besproken. De Raad van Toezicht heeft ook overleg met belanghouders van Woej 
zoals de wethouder, Raadsleden, de Vrijwilligersraad en medewerkers.  
De Raad van Toezicht benoemt de accountant. Voor 2017 is een nieuwe accountant 
benoemd.  
Om de relatie met de medewerkers en vrijwilligers te onderhouden nemen de leden 
van de Raad van Toezicht zichtbaar deel aan minimaal een activiteit per jaar en 
worden meerdere keren per jaar medewerkers in de Raad van Toezicht vergadering 
uitgenodigd om hun werk te presenteren. Daarnaast neemt een vertegenwoordiger 
van de Raad van Toezicht tenminste twee maal per jaar deel aan de vergadering van 
de Vrijwilligersraad. 
 
Klankboord 
De leden van de Raad van Toezicht hebben op diverse terreinen expertise zoals 
juridische zaken, HRM, financiën, organisatieontwikkeling, governance, welzijn, 
politiek-bestuurlijke besluitvorming en wetgeving. Daarmee is veel kennis, expertise 
en ervaring beschikbaar om met de directeur-bestuurder mee te denken over het 
beleid en de ontwikkeling van Woej. De Raad van Toezicht voorziet de directeur-
bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies. Het is aan de directeur-bestuurder 
om dit advies mee te wegen bij zijn besluitvorming.  
 
Werkgever 
De Raad van Toezicht benoemt en beoordeelt de directeur-bestuurder. 

In 2017 is er diverse keren met de directeur-bestuurder gesproken.  
 
Leden van de Raad van Toezicht 
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in de loop van 2017 veranderd. We 
begonnen in januari met de volgende leden: 

 Mevr. Elma van de Mortel  Voorzitter  

 Dhr. Ben de Deugd  Secretaris, tevens vice-voorzitter 

 Dhr. Wim Carabain  Lid 

 Dhr. Marcel Kraal  Lid 

 Mevr. Rosemarie Weber Lid 
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In de loop van 2017 hebben de leden mevrouw van de Mortel en de heer Carabain 
aangegeven zich terug te trekken uit de Raad van Toezicht. Aan beide leden is 
decharge verleend. Vanaf december 2017 bestaat de Raad van Toezicht uit de drie 
leden Dhr. Ben de Deugd, Dhr. Marcel Kraal en Mevr. Rosemarie Weber.  
Hoewel ieder lid van de Raad van Toezicht een specifiek aandachtsgebied heeft 
(portefeuillehouder), is ieder lid integraal verantwoordelijk voor het toezicht op de 
directeur-bestuurder. Leden van de Raad van Toezicht worden voor vier jaar 
benoemd en zijn éénmaal herbenoembaar voor vier jaar. 
 
Hoofd- en Nevenfuncties 
Leden van de Raad van Toezicht vervullen de volgende hoofd- en nevenfuncties 
Ben de Deugd Advocaat 

Lid College van Afgevaardigden NOvA (tevens lid agenda-
commissie) 

 Voorzitter St. Samen Zuidplas (Welzijn Zuidplas) 
 Bestuurslid St. Welzijn Buitenlanders, St. Greppelpop 
 Bestuurslid St. Pro Filatelie en St. Filatelistische Evenementen 
 Bestuurslid HIMv en St. Bedrijveninvesteringszone Oude Dorp 
 Gastdocent Weekendschool Gouda 
 

Marcel Kraal Directeur-bestuurder van MDRplus  
Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting duurzame 
dienstverlening 

Rosemarie Weber Lid Raad van Commissarissen Woonplus sinds 2015 
 Lid Huurcommissie sinds 2015 
 
Professionaliteit 

De leden van de Raad van Toezicht volgen trainingen om professioneel inhoud te 
kunnen geven aan het toezichthouderschap. In 2018 starten de leden van de Raad 
van Toezicht met de ‘Leergang de nieuwe toezichthouder in Zorg & Welzijn, In 2019 
wordt door hen - afhankelijk van de portefeuille in de Raad van Toezicht - een 
additionele training gevolgd. Hierna mogen zij zich gecertificeerd toezichthouder 
noemen. 
 
Reflectie 

In 2017 heeft de Raad van Toezicht meerdere malen op haar eigen functioneren 
gereflecteerd. Onderwerp van de reflectie was de samenstelling van de Raad van 
Toezicht in relatie tot de uitoefening van haar taak. Woej bevind zich in een 
transitiefase naar een meer professionele en naar buitengerichte organisatie. De 
organisatie heeft hier tijd en rust voor nodig. De Raad van Toezicht heeft besloten 
om de rust ook in de Raad van Toezicht te laten bezinken en nog niet op zoek te 
gaan naar nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De relatie met de directeur-

bestuurder is goed en er is geen sprake van terughoudendheid om kritische vragen 
te stellen aan de directeur-bestuurder. Niet is gebleken dat ons informatie is 
onthouden. Daarmee creëren we met elkaar een klimaat waarin gewerkt wordt aan 
een stevige en gezonde organisatie voor medewerkers, vrijwilligers en hulpvragers.  
 
Activiteiten 2017 
Reguliere vergaderingen 
De Raad van Toezicht kwam zes maal bijeen voor een reguliere vergadering. De 
vergadering begint met een half uur voorbespreking zonder de directeur-bestuurder. 
Daarna schuift deze aan. De agenda wordt bepaald door de P&A cyclus en 
aangevuld met actuele zaken. In 2017 is ook nog veel aandacht besteed aan 
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kennismaking met de organisatie en haar medewerkers door middel van 
presentaties van medewerkers in de vergadering. 
Vergaderonderwerpen waren onder andere: 

 Begroting 

 Jaarplan 

 Kwartaal rapportages 

 Voortzetting OR 

 Vrijwilligersraad 

 HR beleid incl. verloop en ziekteverzuim 

 Organisatieontwikkeling 

 Strategie 

 Governance 

 Vernieuwing ICT hardware en software 
 

Functioneringsgesprek met de bestuurder-directeur 
Twee vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht hebben een 
functioneringsgesprek gevoerd met de directeur-bestuurder. Daarvan is een verslag 
opgesteld dat is besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht. 
 
Overleg met ondernemingsraad en vrijwilligersraad. 
Een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht heeft drie maal overleg gevoerd 
met de OR en heeft als toehoorder deel genomen aan het groot overleg van de 
medewerkers van Woej. Een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht heeft als 
toehoorder deelgenomen aan de vergadering van de Vrijwilligersraad. De resultaten 
daarvan werden besproken in de vergadering van de Raad van Toezicht. 
 
Overleg met de wethouder  
Een lid van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder hebben overleg 
gevoerd met de wethouder. Het belangrijkste gespreksonderwerp vormde de 
strategie en de dienstverlening van Woej. 
 
De Raad van Toezicht bedankt de directeur-bestuurder, de medewerkers en 
vrijwilligers voor hun inzet en geleverde prestaties in 2017. Graag zetten ook wij ons 
in om in 2018 een gezonde en stevige organisatie neer te zetten die haar 
meerwaarde voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg bewijst.  
 
1.4 Versterking professionele organisatie 
Om de koers van Woej te bepalen, de organisatie in te richten als dé kernpartner 
voor sociaal werk in de Gemeente Leidschendam-Voorburg en te positioneren als 
moderne professionele welzijnsorganisatie werd de missie en visie van de 
organisatie herijkt en een strategie op hooflijnen ontwikkeld.  

 
Woej is een professionele organisatie voor Sociaal Werk in Leidschendam-Voorburg.  
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"Elkaar kennen, elkaar helpen" is ons mission statement.  
 

1. Wij bouwen samen met bewoners, netwerkpartners en gemeente aan een 
prettige, veilige, betrokken samenleving waarin iedereen participeert.  

2. We weten wat er speelt in de leefomgeving. Wij zijn dichtbij en toegankelijk.  
3. We stimuleren actief burgerschap, initiëren en versterken sociale netwerken, 

ondersteunen buurtinitiatieven en we verbinden bewoners en netwerken.  
4. We ondersteunen mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke 

participatie, vanuit eigen kracht en met inzet van de omgeving. Als 
zelfredzaamheid ontbreekt bieden we adequate hulp of schakelen die in. 

 
Om beter gebruik te maken van de beschikbare expertise en netwerken, alsook de 
vraagstukken waar wij voor staan integraler en daardoor beter te kunnen 
behandelen én aan te sluiten bij de indeling van de gemeentelijke organisatie, werd 
de organisatiestructuur van Woej in 2017 gewijzigd. De klassieke, door managers 
gestuurde, functiegerichte indeling (met afdelingen per discipline) heeft 
plaatsgemaakt voor een flexibele netwerkorganisatie met multidisciplinaire inzet per 
geografische gebied én rondom de leidende thema’s zoals Eenzaamheid, Gezonde 
Levensstijl, Langer Zelfstandig Thuiswonen, etc. We willen daarbij maximaal ruimte 
geven aan de professionaliteit van onze medewerkers. Daarom is gekozen voor een 
op Rijnlandse schoei geleest model waarbij veel van wat voorheen door managers 
werd bepaald, bij de professional wordt belegd. Het nieuwe model legt andere 
accenten op wat van de medewerkers wordt verlangd. Van medewerkers wordt 
gevraagd dat zij zich richten op het steevast verbeteren van de kwaliteit van onze 
dienstverlening, proactief zijn en initiatieven durven te nemen, goede, adequate 
netwerken onderhouden en kennis hebben van wat speelt in de buurten; 
medewerkers die de verantwoordelijkheid voor goede dienstverlening naar zich 
toetrekken en constructief kritisch zijn op het eigen handelen en dat van de collega. 
 
Deze wijziging vraagt ook om een ander type ondersteunde diensten en opvatting 
over besturen: een dienend, maar kader stellend en kritisch bestuur, dat zich laat 
adviseren door de professional. En het vraagt om het type medewerker die de 
professionaliteit en zijn vakkennis serieus neemt, initiatieven neemt, met goede 
netwerken en kennis van wat speelt in de buurten; een medewerker ook die 
verantwoordelijkheid naar zich toetrekt en constructief kritisch is op eigen handelen 
en dat van de collega.  
 
Dergelijk indringende cultuurveranderingen met veranderende eisen aan de 
professionaliteit van medewerkers hebben geleid tot een bovengemiddeld verloop. 
Deze personele mutaties, in combinatie met de ambitie om de kwaliteit te verbeteren 
en kwantiteit van onze dienstverlening onverkort overeind te houden, maakten het 
jaar met name voor onze beroepskrachten een buitengewoon zware. Het is aan hun 
soms onbegrensd lijkende betrokkenheid en inzet te danken dat wij er in geslaagd 

zijn onze ambities ten volle waar te maken. 
 
Pas aan het einde van het jaar, wanneer blijkt dat wij er daadwerkelijk in slagen om 
vertrekkende medewerkers op te laten volgen door kwalitatief zeer goede, nieuwe 
medewerkers met nieuwe en vernieuwende ideeën, zwelt ook het vertrouwen aan.  
 
1.5 Personeel 
Woej kende in 2017 gemiddeld 36 personeelsleden. Naast de beroepskrachten zijn 
er doorlopend stagiaires bij Woej aan de slag. 
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1.6 Ondernemingsraad 

Bij gebrek aan belangstelling is er sinds medio 2017 geen OR beschikbaar. 
Herhaaldelijk is tijdens de maandelijkse medewerkersbijeenkomsten en via intranet 
het belang en voorkeur van een OR uitgesproken.  
Bij gebrek aan een OR wordt via intranet aan medewerkers gevraagd om vragen en 
zaken die normaliter aan een OR worden voorgelegd van commentaar te voorzien. 
Tegelijkertijd worden medewerkers minimaal een keer per kwartaal  gevraagd om 
zich beschikbaar stellen voor een OR.  
 

1.7 Stagiairs  
In 2017 zijn in totaal 14 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.  
 
Cijfers 
Overzicht van opleidingen en stagiaires:  

 
OPLEIDING AANTAL 

STUDENTEN 

STAGE BIJ WOEJ 

SPH 1 Opbouwwerk 

Sociaal Maatschappelijke 
Dienstverlening  

1 Opbouwwerk 

           Assistent dienstverlening en      

           zorg (niveau 1) 

3 Opbouwwerk 

Helpende Zorg en Welzijn 

(niveau 2) 

3 Opbouwwerk 

Pedagogisch medewerker 

(jeugd) 

1 Opbouwwerk 

Persoonlijk begeleider 

specifieke doelgroep 

5 Opbouwwerk 

   

   

 
Wij zien dat ook de maatschappelijke stage nog door veel middelbare scholen als 
instrument wordt gebruikt om leerlingen kennis te laten maken met 
vrijwilligerswerk en maatschappelijke instellingen. Woej werd afgelopen jaar door 
tientallen Maatschappelijke Stagiaires (Mas) bezocht met een stage van 30 uur. 

1.8 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 ook in 2017 
weer vrijwillig inzetten. 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 dienstverlening 
ligt altijd op ons motto ‘Elkaar kennen, elkaar helpen’. 
 
Woej neemt daarbij de eigen kracht van mensen als uitgangpunt 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 bewoners activeert en ondersteunt 
om zich in te zetten voor hun gemeenschap, voor henzelf en voor anderen. Waar de 
beroepskrachten enkele jaren geleden veel meer uitvoerend waren, zijn ze nu vooral 
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activerend, faciliterend en ondersteunend. Ze ondersteunen vrijwilligers die zich 
willen inzetten voor welzijnsdoeleinden en zorgen voor de randvoorwaarden. Het 
initiatief voor tal van activiteiten – zeker in de wijkcentra – komt veelal vanuit de 
vrijwillige inzet van bewoners, die de buurt kennen en met ondersteuning van onze 
opbouwwerkers en anderen signalen vertalen naar concrete activiteiten die ertoe 
doen.  
 
Cijfers 
Op 31-12-2017 waren er 683 vrijwilligers actief. 
 

1.9 Geleid Vrijwilligerswerk/Dagbesteding & Taakgestrafden 
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 
gevonden heeft binnen Woej. Woej kan de begeleiding dan overnemen.  
 

 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 Leidschendam-
Voorburg vraagt uitkeringsgerechtigden iets terug te doen voor de maatschappij 
door middel van een nuttige maatschappelijke activiteit. Deze activiteit is naar 
vermogen. Zie voor meer informatie paragraaf 9.6 ‘Programma ‘de Tegenprestatie’. 
 

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. 
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Hoofdstuk 2 Woej voor wijkbewoners  
 
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. 

 
 

2.1 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. 

2.2  In de Prinsenhof 
In de wijk Prinsenhof organiseren we 
samen met een kleine 100 vrijwilligers 
vele activiteiten in en om WDC De  
 

 
Plint, het bruisende wijkcentrum op 

de Prins Frederiklaan. 
 
Wat gebeurde er zoal in 2017? 

“Dit is jouw buurt” 

- Het BuurtTerras  
Dit is jouw Buurt 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 rondom 
zwerfafval en grofvuil, geeft advies en 
ondersteunt buurtbewoners als zij 
initiatieven willen nemen. Door  
middel van het BuurtTerras worden 
nieuwe actieve buurtbewoners 
geworven die zich willen inzetten om 
de buurt socialer, schoner of veiliger 
te maken. Het BuurtPreventieTeam en 
handhaving sluiten regelmatig aan om 
voorlichting te geven.  
 
- Pop-Up loket  
Het BuurtTerras sluit aan bij het pop-
up loket van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. In 2017 
hebben we in totaal 4 x meegewerkt 
aan het pop-up loket.  
 
Cijfers 
De Burenbus/Het BuurtTerras stond 
minimaal twee keer per maand in de 
buurt. 
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- Burendag / Prinsenhof Festival 
Tijdens burendag werd het Prinsenhof 
Festival georganiseerd door 
buurtbewoners uit de Prinsenhof. 
Ontstaan vanuit het Buren helpen 
Buren initiatief hebben deze bewoners 
een stichting opgericht; ‘Stichting 
Wijkactiviteiten Prinsenhof’. Het 
Prinsenhof Festival is het eerste 
evenement dat zij organiseren.  
Dit is jouw Buurt heeft de 
buurtbewoners ondersteund bij de 
voorbereiding, organisatie en uitvoer 
van dit evenement, door kennis en 
ervaring te delen, fondsen aan te 
vragen en netwerken beschikbaar te 
stellen.  
Er was een breed aanbod geschikt 
voor alle buurtbewoners:  
Een informatiemarkt en activiteiten 
door organisaties uit de directe 
omgeving op het gebied van zorg en 
welzijn; Politie & handhaving, Plicare, 
Duivenvoorde, SSP, Woej 
Vrijwilligerspunt, WZH Prinsenhof, 
Vlietkinderen, Middin en 
BuurtPreventieTeam.   
St. WAP heeft de volgende organisaties 
gevraagd activiteiten te komen doen 
tijdens het evenement; Scouting Pius 
X, Woej4Kids, Creasi, Showband 75, 
IBCE, S&W en het Dit is jouw Buurt 
BuurtTerras.  
 
Voor de oudere jongeren was er een 
surfsimulator, een rodeo stier, een 
klimmuur een stormbaan en een 
graffiti cursus ingehuurd.   
Er is een badeenden-race 
georganiseerd waarvoor lootjes werden 
verkocht. De lokale winkeliers hebben 
een aantal prijzen hiervoor 
gesponsord. Het geld dat is opgehaald 
kwam voor ¼ ten goede aan 
toekomstige activiteiten in de 
Prinsenhof en ¾ ging naar het goede 
doel Hoogvliegers.  
 
Voor foto’s en video’s kunt u terecht 
op:  
http://www.wijkdeprinsenhof.nl/wp/
videos/ en 
foto.wijkdeprinsenhof.nl/albums/201
70923/     
 

 

 

Cijfers 
Er waren tussen de 500 en 750 
bezoekers verspreid over de hele dag. 
In de voorbereiding en op de dag zelf 
waren zo’n 30 vrijwilligers actief.  
 
- Park & Vijverteam  
In 2017 is het Park en Vijverteam tot 
oktober 9 keer op pad geweest om in 
Prinsenhof de vijver en het park 
schoon te maken. Dit project is in 
overleg met de GGD en de deelnemers 
van het Park en Vijverteam uitgesteld 
tot nader orde. Dit vanwege het grote 
aantal ratten in de wijk. De 
maatregelen die nodig zijn om de 
gezondheid van de vrijwilligers te 
garanderen zijn te complex voor een 
vrijwilligers initiatief.  
 
Cijfers 
Vrijwilligers: 5 tot 8. 
Samenwerking: Zwembad de Fluit, 
BeestenBende, de Waterlelie, 
Handhaving, Avalex. 
 
- Landelijke Opschoondag 2017 
In maart organiseerde “Dit is jouw 
buurt” een schoonmaak actie en zijn 
er bollen en perkplanten geplant in de 
boomspiegels voor de Plint en in het 
Prinsenhofpark. 
 

Cijfers 
30 buurtbewoners deden mee aan 
deze actie. Life & Garden heeft de 
bloembollen en perkplanten 
gesponsord.   
 
- Open Wijk Avond Thema ratten 
Naar aanleiding van diverse signalen 
vanuit de buurtbewoners op het 
BuurtTerras heeft Dit is jouw Buurt 
een stagiair ingezet om klachten 
rondom ratten te verzamelen. Dit heeft 
zij gedaan door bij onze 
samenwerkingspartners 
(huismeesters, handhaving, 
stadsbeheer) te vragen naar het aantal 
klachten rondom ratten, door op 
Facebook een poll uit te zetten en de 
respondenten te benaderen voor meer 
informatie.  
 
Naar aanleiding van deze informatie is 
er op 12 oktober in samenwerking met 
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de wijkcoördinator Leidschendam en 
afdeling Stadsbeheer een Open Wijk 
Avond georganiseerd. Dit is jouw 
Buurt heeft de avond opgezet en 
Stadsbeheer, Remondis en Avalex 
hebben gesproken over oorzaken, 
leefomgeving en voortplanting en 
bestrijding gesproken. Avalex heeft 
hun plan over het Nieuwe inzamelen 
gepresenteerd.  
 
Cijfers 
50 deelnemers. Samenwerking met 
Avalex, Stadsbeheer, Remondis, 
Wijkcoördinator Leidschendam.  
 
Zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=B
30Yg9i4_4E#action=share  
 
Vrijwilligers: 7 
Samenwerking: Zwembad de Fluit, 
BeestenBende, de Waterlelie, 
Handhaving, Avalex. 
 
- Facebook Dit is jouw Buurt 
De facebookpagina is verder 
uitgebouwd. Er worden berichten en 
activiteiten gedeeld met o.a. Wijk de 
Prinsenhof en van activiteiten wordt 
‘live’  verslag gedaan. Daarnaast 
vraagt Dit is jouw Buurt aan 
buurtbewoners om content aan te 
leveren. Dit heeft geresulteerd in een 
aantal bewoners die hun 
persberichten aanleveren voor de Dit 
is jouw Buurt Facebookpagina.  
 
Cijfers 
Reporters: 8 
Volgers: 271  
 
- (Internationale) Vrouwendag 
Deze werd in 2017 georganiseerd in 
samenwerking met IBCE, Creasi en 
SenW. Vrouwenemancipatie blijft een 
belangrijk onderwerp in de wijk.  
 
Het thema van 2017 was ‘Vrouwen in 
Nederland: Hoe werken ze, hoe voelen 
ze zich en wat hebben ze bereikt”. Een 
drietal vrouwen hebben hun verhaal 
verteld. Daarnaast was er zang en 
dans. 
 
 

 

Cijfers  

Er waren zo’n 150 bezoekers en 20 
vrijwilligers 
 
- Netwerkbijeenkomsten 
Vanuit de Prinsenhof hebben wij in 
overleg met verschillende partners in 
de wijk netwerbijeenkomsten 
georganiseerd. Er is bij calamiteiten 
rechtstreeks contact met de 
wijkagenten, buurtpreventieteam en 
huismeesters. Daarnaast nemen de 
medewerkers deel aan verschillende 
gebieds- en themabijeenkomsten. 
 
- Bredeschool 
Voor de Bredeschool hebben wij in 
samenwerking met SenW en 
Vlietkinderen dit jaar naschoolse 
buitenactiviteiten georganiseerd. 
 
Cijfers 
Gemiddeld 50 kinderen.  
 
- Kerstdiner thuis 
In december bereiden veel mensen 
zich voor op de gezellige feestdagen. 
Tenminste, voor de meeste mensen 
behoort dit een gezellige maand te 
zijn. Maar er zijn ook mensen die 
opzien tegen de feestdagen, en met 
name de kerstdagen.  
Alleenstaande mensen kunnen de 
kerstdagen als erg eenzaam ervaren. 
Woej wilde daarom graag 
gastvrouwen/gastheren/gastgezinnen 
matchen aan een wijkbewoner die 
behoefte heeft aan gezelschap in deze 
donkere dagen.  
Woej is op zoek gegaan naar inwoners 
in gemeente die rond de kerstdagen 
iemand thuis wilden ontvangen als 
gast. Om samen met hem/haar een 
lunch of diner te nuttigen. 
Degene die zich hadden aangemeld 
voor dit nieuwe initiatief  waren erg 
positief maar het was ook wel een 
beetje spannend want je weet in eerste 
instantie niet wie bij je thuis komt 
eten. De match werd uitgevoerd door 
de Woej medewerker. De ervaringen 
waren hartverwarmend, zowel de 
gasten en gastgezinnen hebben het erg 
leuk gevonden en waren enthousiast. 
Beide partijen hebben veel plezier 
ondervonden met dit nieuwe initiatief.  
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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. 
Tevens zet Woej zich sinds eind 2015 
in voor ‘Dit is jouw buurt’. 
 
Wat gebeurde er zoal in 2017? 
 
- Burendag 
Een jaar lang heeft Dit is jouw Buurt 
deze buurtbewoners ondersteund en 
geadviseerd bij het oprichten van hun 
eigen stichting (Stichting 
Wijkactiviteiten Prinsenhof), 
fondsenwerving en het organiseren 
van het evenement PrinsenhofFestival. 
Het doel van de stichting is door 
middel van activiteiten betrokkenheid 
van bewoners bij hun buurt vergroten.  

Het evenement was een groot succes, 
met minimaal 500 tot 750  bezoekers. 
Er was een braderie, 
kinderactiviteiten, tieneractiviteiten, 
badeenden-race voor het goede doel en 
een informatiemarkt rondom zorg, 
welzijn en activiteiten. Diverse 
sportclubs, verenigingen, scholen, 
kinderopvang, politie en handhaving, 
BPT, scouting deden mee en 
organiseerden activiteiten. Vooral bij 
de kinder -/tiener activiteiten waren 
veel buurtbewoners te vinden.  

https://www.youtube.com/watch?v=
DGu41ASK-1k 
 
- Heuvelfeest  
Het Heuvelfeest is een buurtfeest 
georganiseerd door een groep 
enthousiaste wijkbewoners. Zij werden 
ondersteund door het opbouwwerk 
van Woej. Dit is jouw buurt heeft 
deelgenomen aan het Heuvelfeest met 
een prijsvraag. Avalex heeft een BBQ 
gesponsord die verloot mocht worden. 

Aan de prijsvraag deden 189 mensen 
mee. 

Cijfers 
Meer dan 500 bezoekers en 
medewerking van ongeveer 15 
vrijwilligers. 

- Schoonmaakactie 
Dit is jouw buurt heeft in juli een 
grote schoonmaak actie gehouden in 
het winkelcentrum, waarbij 
buurtbewoners het kunstwerk, de 
lantaarnpalen, elektra kastjes en de 
prullenbakken hebben 
schoongemaakt. Er werd 
promotiemateriaal uitgedeeld aan de 
bezoekers van het winkelcentrum en 
voorlichting gegeven over de actie en 
welke effecten een schoon 
winkelcentrum heeft. Aan de actie  
deden 15 bewoners mee. 

2.4 In de wijk Bovenveen 
Woej heeft in de wijk Bovenveen 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.   

Wat gebeurde er zoal in 2017? 

- 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. Wekelijks 
vinden (eenzame) wijkbewoners er 
aansluiting. Ook bewoners van 
Fontynenburg sluiten aan.  

Cijfers 
Gemiddeld 40 tot en met 50 eters en 

ongeveer 7 vrijwilligers. 

- Speel-o-theek De Beer 
Speel-o-theek De Beer functioneert in 
De Groene Loper en is iedere zaterdag 
en elke eerste woensdag van de 
maand geopend. Er is speelgoed voor 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 9 jaar 
aanwezig en te huur. Woej4Kids 
ondersteunt de spelletjesmiddag.  
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2.5 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 Woej.  
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 2017 64 casussen 
aangemeld en er waren 19 vrijwilligers 
actief. 
 
2.6 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. 
 
In 2017 maakte de Woej Media studio  
een promotie filmpje voor de duo-fiets, 
en maakte ze een begin van een 
promotiefilmpje over de dienst 
klussendienst. Daarnaast werden 
verschillende flyers en folders gemaakt 
voor activiteiten binnen Woej.   

Vrijwilligers:  
Er zijn 5 vrijwilligers betrokken bij de 

Mediastudio. Men is inzetbaar als 
tekstschrijvers, fotograaf, filmer en 
grafisch vormgever.  

2.7 Zomerdagen aan de Kaag 
Het doel van het project van ‘Zomer op 
de Kaag’ is een ontspannen 
vakantiedag aanbieden op Kaageiland 
aan mensen die niet in de gelegenheid 
zijn om zelf op vakantie te gaan. Dit 
project is een samenwerkingsverband 
met FOX AOB. Dit jaar konden we 11 
dagen gebruik maken van het 
vakantiehuis op de Kaag.  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 
die tot de minima behoren. De 
vervoersdienst van Woej verzorgt het 
vervoer naar de locatie.  

Cijfers 
Er hebben in totaal 445 bezoekers 
verdeeld over 11 dagen aan deze 

activiteit deelgenomen. De begeleiding 
was in handen van 9 
beroepskrachten, zij werden per dag 
ondersteund door 15 vrijwilligers. 

2.8 Het Sociaal Servicepunt                        
Het Sociaal Servicepunt LV is een 
nieuwe netwerkorganisatie waarin 20 
medewerkers van Woej, MEE en 
Kwadraad in samenwerken. Inwoners 
van alle leeftijden kunnen bij het 
Sociaal Servicepunt terecht voor 
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informatie, advies, (onafhankelijke) 
cliëntondersteuning en/of 
kortdurende begeleiding. Zij kunnen 
hun vragen 24/7 online stellen 
(www.sociaalservicepunt.nl), maar ze 
kunnen ook bellen (elke werkdag van 

9:00 tot 12:30 uur) of naar de 
wekelijkse spreekuren in De Groene 
Loper (Voorburg) of De Waterlelie 
(Leidschendam) komen.  
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 Hoofdstuk 3 Hulp bij laag inkomen 

 
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. 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.  
 
Het opbouwwerk ontwikkelde diverse initiatieven om minima te versterken. Zij maken 
hierbij gebruik van de principes ‘hergebruik’ en ‘nabuurschap’. Zo ontstonden 
initiatieven als de Kledingbank en onze Sinterklaasactie 'Ieder kind verdient een Sint'.  

 

3.1 Ieder kind verdient een Sint 
In de week voor 5 december delen 
vrijwilligers van Woej Sintzakken 
(gevuld met ingezameld speelgoed en 
een tegoedbon) uit aan ouders. De 
Sintzakken zijn bestemd voor 
kinderen uit minimagezinnen. De 
zakken worden op vastgestelde tijden 
door ouders afgehaald op 
verschillende locaties in de 
deelnemende gemeentes.  
Voor minimagezinnen is de 
decembermaand een financieel zware 
maand, Ieder Kind Verdient De Sint 
heeft als doel gezinnen te laten 
deelnemen aan het Sintfeest en biedt 
ouders de mogelijkheid wat (extra’s) 
aan te bieden aan hun kind tijdens 
pakjesavond. Voor alle kinderen is er 
,naast het speelgoed, een tegoedbon 
ter waarde van 12.50, te besteden bij 

de Intertoys.  
Tegelijk stimuleert Woej met dit 
project het hergebruik van 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  
 
 

 
2017 aangeschreven om mee te doen. 
Ouders kunnen hun kinderen digitaal 
of via een Woej loket aanmelden. De 
kinderen mogen een verlanglijstje 
invullen, zodat Woej zoveel mogelijk 
maatwerk kan leveren.  
  
Een groep vrijwilligers is nauw 
betrokken bij ‘Ieder kind verdient een 
Sint’. Zij verzamelen al het speelgoed 
dat wordt ingeleverd op de 
verschillende wijkcentra. Zij sorteren 
en verdelen het speelgoed vervolgens 
naar geslacht, categorie en leeftijd. De 
cadeaus worden ingepakt en verdeeld 
onder de deelnemende gezinnen. De 
vrijwilligers zijn ook betrokken bij de 
sponsorwerving. 
 
In de gemeentes Wassenaar en 
Voorschoten worden de 

welzijnsorganisaties benaderd. Zij 
leveren een bijdrage m.b.t. het 
beschikbaar stellen van een locatie en 
vrijwilligers/medewerkers voor en 
tijdens de uitgifte. 
 
Cijfers   
DEELNEMENDE GEZINNEN  235 
DEELNEMENDE KINDEREN  450 

VRIJWILLIGERS  12 

PAKJES PER KIND 5 

AANTAL SPONSOREN 15 
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3.2 Kledingbank 
De Kledingbank is er voor de minima 
in Leidschendam-Voorburg, 
Wassenaar en Voorschoten. Zij 
kunnen gemiddeld 4 keer per jaar op 
afspraak langskomen en per keer twee 
sets kleding meenemen. (3 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, zoals 
Kwadraad, Fonteynenburg, Limor, 
Vluchtelingenwerk en de Plangroep. 
Zij kunnen goed inschatten of het 
gebruik van de diensten van de 
Kledingbank gelegitimeerd 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 als 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. 
 
 

 

 
Cijfers 
DEELNEMERS VRIJWILLIGERS 

370 gezinnen 23 vrijwilligers 

 
 
3.3 Formulierenhulp /Sociaal 
Service punt 

In 2017 is Formulierenhulp een 
onderdeel van het Sociaal Service 
Punt. Bij Formulierenhulp worden 
voornamelijk de praktische zaken 
behandeld. 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.  

 
Er zijn twee spreekuren in de Groene 
Loper en een spreekuur in de 
Waterlelie. De formulierenhulp kent 
een open inloopspreekuur. Cliënten 
kunnen zonder afspraak terecht bij 
het loket.  

 
Cijfers  
UNIEKE CLIËNTEN 752 

AANTAL 

HULPVRAGEN/sub- 

hulpvragen 

942 

VRIJWILLIGERS  2 

Sociaaljuridische hulp  

Veel mensen hebben juridische 
problemen, en weten niet hoe ze dit 
moeten oplossen. 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 
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zelfredzaam te zijn. 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. 
 
Onze juridische vrijwilligers houden 5 
spreekuren, waarvan 1 in de avond. 
De hulpverlening vindt plaats op 
vrijwillige basis en op eigen verzoek 
van de cliënt. 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. 

 
Cijfers  

 
UNIEKE CLIËNTEN 246 

AANTAL 

HULPVRAGEN/ACTIES 

178 

VRIJWILLIGERS  5 

3.4 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. In 
2017 is het aantal cliënten gestegen. 
Men kon de Voorpost beter vinden, 
mede door de gemaakte afspraken met 
de gemeente.  
 
Ook het Sociaal Service Punt zal er toe 
moeten leiden dat de mensen op de 
juiste hulppunten zoals de voorpost 
kunnen komen. 

 

Cijfers  
 
UNIEKE CLIËNTEN 176 

VRIJWILLIGERS  2 

 
3.5 Mappenbrigade  
De mappenbrigade is gericht op het 
ordenen van (financiële) administratie. 
Het spreekuur is in wijkcentrum de 
Groene loper.  
De mappenbrigade is voor mensen die 
het overzicht kwijt zijn of niet 
zelfstandig een structuur  kunnen  
brengen in de eigen administratie. Een 
belangrijk taak van is vroeg 
signalering van schulden. De 
mappenbrigade heeft een nauwe 
samenwerking met het Sociaal Service 
punt/formulierenhulp, voorpost( hulp 
bij schulden) en de juridische 
adviseurs. Bij signalen van schulden 
of een ander problematiek worden 
cliënten warm doorverwezen naar  de 
Voorpost hulp bij schulden of het 
maatschappelijk werk.  
 
Cijfers 

 
UNIEKE CLIËNTEN 12 

VRIJWILLIGERS  3 (roulerend) 
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Hoofdstuk 4 Woej voor kinderen

Woej ziet kinderen graag 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. 

4.1 Overblijven in de Groene Loper 
De centrale hal van de Groene Loper 
fungeert al geruime tijd als een 
informele overblijfplaats voor ouders 
en hun kind(eren). Diverse ouders 
nemen hun kinderen uit school niet 
mee naar huis, maar lunchen in de 
centrale hal van het wijkcentrum. 
Tevens biedt Woej ook met inzet van 
een vrijwilliger aan een groep kinderen 
van statushouders de mogelijkheid 
over te blijven op de Groene Loper 
aangezien de ouders op dat moment 
door het volgen van lessen hiertoe niet 
in staat zijn.  

4.2 Verlengde Schooldag   
Woej biedt in samenwerking met Sport 
& Welzijn het Verlengde 
Schooldagprogramma. Basisscholen 
de Driemaster en de Dijselbloem 
maken gebruik van de Groene Loper 
als vaste locatie voor dit programma. 
De activiteiten worden gegeven door 
vakkrachten, met ondersteuning van 
vrijwilligers en of stagiairs.  Het 
programma omvat onder ander zang, 
toneel (2 groepen), houtbewerking, 
koken (4 groepen), yoga en teakwondo.  

In het kader van de bredeschool biedt 
Woej in samenwerking  met SenW ook 
een programma voor de verlengde  

schooldag van basisschool de 
Springplank aan.  
 

Cijfers 
Aan de activiteiten nemen 10 tot 15 
kinderen deel per les. 
Bij de koken is er 1 vaste vrijwilliger 
en 2 stagiaires betrokken geweest, de 
andere activiteiten draaide op diverse 
vakkrachten. 
 
4.3 Woej4kids           
Woensdag is de Woej4kids-dag in 
WDC de Groene Loper. Er is een 
terugkerend programma dat bestaat 
uit een knutselmiddag,  
techniekmiddag, bingo en een 
spelletjesmiddag. Deelname is gratis, 
met uitzondering van de kinderbingo, 
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 pannenkoekenmiddag. Het 
aantal kinderen varieert per activiteit 
van 10 tot 35.  

Tijdens alle schoolvakanties 
organiseerden de vrijwilligers van 
Woej4kids in 2017 dagen vol met 
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vakantie activiteiten voor kinderen 
tussen de 4-12 jaar. Zo konden 
kinderen meedoen met kook-, crea- & 
dansworkshops, schaatsen, zwemmen 
en was er een carnavals en Nieuwjaars 
disco. Dagelijks bezochten tussen de 
20-60 kinderen de activiteiten. De 
activiteiten werden georganiseerd 
i.s.m. gemeente Leidschendam-
Voorburg, Ice Paradise, Sportfondsen 
en vrijwilligers.  

4.4 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 draaide 
alles rondom het thema ‘Dieren’. 
Woejpret wordt georganiseerd vanuit 
WDC de Groene Loper in Voorburg, 
Ook zijn er diverse activiteiten 
georganiseerd buiten het wijkcentrum.  
 
Woejpret wordt uitgevoerd door een 

vrijwilligersteam, het Woejpret-team. 
Zij worden ondersteund door 
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 
Woejpret echt ingebed in het 
wijkcentrum en in de buurt.  
 
Samenwerking 
Met basisschool de Driemaster, Forum 
Sport, Zwembad de Fluit, S&W, 

Groente en Fruit Het Karrewiel, 
Letterop, scouting de Damherten, 
Arachno-corner, EVKV de 
kanarievogel, IVN Den Haag, 
klimmuur de uithof, 4Heroes, Ananas 
Sports, Vliet & Burgh en Gemeente 
Leidschendam-Voorburg, afdeling 
Werk en Inkomen. 
 
Cijfers 

Totaal waren er 928 deelnemers in 
2017. De organisatie was in handen 
van 35 vrijwilligers. 
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Hoofdstuk 5 Woej locaties 

 
De locaties vormen een mooie afspiegeling van de wijk. Steeds meer mensen vinden 
er hun plek. Er zijn niet alleen diverse educatieve, creatieve en sportieve activiteiten 
voor wijkbewoners op onze locaties, maar ook activiteiten die zich richten op 
ontmoeting. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijk eten of koffiedrinken. Op onze locaties 
kunnen bewoners daarnaast terecht voor informatie, advies, psychosociale- en 
praktische hulp terecht. Sociaal werkers van Woej, partnerorganisaties en honderden 
vrijwilligers vinden er hun thuis- en uitvalsbasis.  
 

 
5.1 Buurtlokaal OBS de Margriet 
Het Buurtlokaal vormt een 
ontmoetingsplek voor de wijkbewoners 
van  de Heuvelwijk. Dankzij 
samenwerking met de gemeente en 
OBS de Margriet is er een schoollokaal 
beschikbaar gesteld voor 
buurtactiviteiten. Het opbouwwerk 
begeleidt de buurtbewoners bij het 
opzetten van activiteiten in het 
Buurtlokaal.  
 
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. Voorbeelden van 
wekelijks georganiseerde activiteiten 
zijn de koffieochtend, spelletjesmiddag 
en de schildermiddag. Maandelijks  
vindt er in het Buurtlokaal ook een  
lezing en wijklunch plaatst.  
 
De OBS de Margriet heeft voor de  
zomer aangegeven dat zij na de 
zomervakantie zelf het lokaal in 
gebruik zullen nemen, omdat ze twee 
groepen gaan opsplitsen.   
We zijn op zoek gegaan naar een 
andere locatie in de buurt. De 
bewoners gaven aan dat zij graag een 
locatie in de wijk wilden hebben. Er 
zijn gesprekken geweest met SenW 
over hun locatie D4 en de buurtkamer  

 
heeft daar een plaats in de locatie 
gekregen. 
 
Deelnemers 
Haken en breien 14 deelnemers 
Koffieochtend 18 deelnemers 
Klassieke muziekochtend 14 
deelnemers 
Creaochtend 13 deelnemers 
Spelletjesmiddag 7 deelnemers 
Schildermiddag 10 deelnemers. 
       
Vrijwilligers 
Er is 1 vaste vrijwilliger voor de koffie 
en thee, en diverse vrijwilligers 
(buurtbewoners) die de activiteiten 
verzorgen. 
 
5.2 WDC De Plint               
Wijkcentrum de Plint bood in 2017 
plek aan vele activiteiten. In het 
wijkcentrum is altijd wel wat te doen. 
Het centrum fungeert als “huiskamer” 
van de Prinsenhof. De centrale hal 
heeft het karakter van een 
ontmoetingsplaats, waar men 
laagdrempelig kan binnenstappen. Zo 
wordt er dagelijks door wijkbewoners, 
deelnemers aan activiteiten en 
groepen gegeten of koffie gedronken.  
 
In het wijkcentrum vinden onder 
andere spreekuren van de wijkagent 
en het vrijwilligerspunt plaats.  
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Het centrum biedt tevens ruimte voor 
losse verhuuractiviteiten met een 
maatschappelijk doel. 
 
In december heeft in samenwerking 
met Monuta de Kerst I like you 
plaatsgevonden. 
Bezoekers konden hun waardering 
naar de vrijwilligers uitspreken met 
een kaart in de Kerstboom. Tijdens de 
oliebollenochtend zijn de vrijwilligers 
in het zonnetje gezet. 
 

 
 
Vrijwilligers 

Circa 100 vrijwilligers zetten zich 
wekelijks bij de Plint in. Zij zijn nauw 
betrokken bij de programmering en 
organisatie. Zo geven zij onder andere 
1-op-1 computerles, koken, staan zij 
achter de bar, organiseren de naailes 
etc. Vanuit die ontmoetingsfunctie 
ontstaan vaak weer nieuwe 
activiteiten. 
 
 

Nieuw: Creaclub van de Kunst van 

rondkomen. Zij maken leuke 
betaalbare cadeautjes voor mensen 

met een kleine beurs. In 2017 is 
deze club aangesloten bij de 

creaclub van Rivierduinen die twee 

keer per week in De Plint plaats 
vindt. 

 

5.3 WDC Groene Loper            
Wijkcentrum de Groene Loper kent 
een aantal spreekuren o.a. 
Formulierenhulp, het Sociaal 

Servicepunt, de Sociaal raadslieden, 
Budgetbegeleiding, 
Schuldhulpverlening, Maatschappelijk 
Werk, Vrijwilligerspunt en de 
wijkagent. Er is nauwe samenwerking 
met de ‘overbuur’ basisschool de 
Driemaster.  
 
Er zijn vele vergaderingen in het 
wijkcentrum. Onder meer 
woningcorporaties, VVE’s, PLANgroep, 
politieke partijen en gemeente LV. 
Verder worden er zalen gehuurd 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, Repair-Café, 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, beroepsstagiaires  
 
5.4 WDC Oranjehoek 
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. Daarnaast is directie 

en het stafbureau van Woej gevestigd 
op de begane grond.  
   
Kwadraad beschikt sinds 1 februari 
2016 ook over kantoorruimte in WDC 
Oranjehoek. Dit in het kader van het 
intensiveren van de 
samenwerkingsrelatie tussen Woej en 
Kwadraad. Inmiddels is er prettige 
samenwerking tussen beide 
organisaties tot stand gekomen. Beide 
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partijen weten elkaar snel en adequaat 
te vinden, met name bij 
doorverwijzingen en aanmeldingen. Er 
is sprake van ontschotting. Kwadraad 
heeft hierdoor vrijwel direct toegang 
tot de vrijwillige dienstverlening van 
Woej verkregen en Woej maakt meer 
gebruik van de inzet en expertise van 
het maatschappelijk werk. 
Bijvoorbeeld bij hulpverleningsvragen 
van vrijwilligers met een rugzak. Een 
ander voorbeeld betreft het opgerichte 
werkoverleg tussen de Kledingbank en 
de algemeen maatschappelijk werkers.  
 

Er zijn een tiental vaste vrijwilligers 
zeer nauw betrokken bij de 
Oranjehoek.  
 
5.5 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. Het Vadercentrum kent 
een trouwe groep bezoekers en actieve 
deelnemers. 
 
Vaste activiteiten in het 

Vadercentrum zijn o.a:   
 
- Nederlandse Taallessen 
Dagelijks vinden er in het 

Vadercentrum taallessen plaats. Deze 
zijn onderverdeeld in beginners, 
gevorderden en taalmaatjeslessen. De 
deelnemers geven aan dat zij graag 
met een taalmaatje oefenen. Wij 
proberen zoveel mogelijk cursisten te 
koppelen aan een taalmaatje. Dit 
proberen we ook te doen door 
vrijwilligers die al aanwezig zijn in de 
Plint te koppelen aan een anderstalige. 
 
- Fietsreparatie 
Deelnemers van het VC en 
wijkbewoners met een ooievaarspas 
kunnen gebruik maken van het fiets 

reparatieatelier. De fietsenmaker is 
elke dag aanwezig om simpele 
reparaties voor een laag tarief uit te 
laten voeren. 
 
- 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. Het is een jaarlijks 
evenement geworden. 
   
- Tuinproject 

Het vadercentrum is in het bezit van 
een volkstuintje aan de Tuinenlaan. 
Met de mannen van het Vadercentrum 
wordt groente verbouwd in de tuin. 
Werken in de tuin werkt ontspannen 
en is een dagbesteding voor de 
mannen die graag met hun handen 
werken. De opbrengsten uit de tuin 
worden gebruikt voor de gezamenlijke 
lunch van het Vadercentrum.     
 
Voetballen met het Vadercentrum 

Elke donderdagmiddag voetballen we 
met een groepje van het Vadercentrum 
in het park. De groep is gemiddeld met 
6-10 personen. Overwegend jonge 
statushouders, die graag samen willen 
voetballen. Ze geven aan dat ze met 
een groep van 18 personen in de 
avond voetballen. We hebben hen in 
contact gebracht met RKAVV een 
aantal jongens zijn bij bestaande 
groepen aangesloten.  
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Naast alle bovengenoemde activiteiten 
biedt het Vadercentrum hulp bij 
sollicitatieprocedures, cv’s opstellen, 
het vinden van werk of een opleiding, 
formulieren invullen enzovoorts.   
Een aantal vaders heeft 
vrijwilligerswerk verricht t.b.v. 
Prinsenhof schoonactie, Burenhulp of 
deelname aan het bedrijfsvervoer. 
 
Vanaf 2018 zal het Vadercentrum 
een andere invulling krijgen. 
Bepaalde activiteiten zoals de 
Nederlandse taalles, het tuinproject, 
fietsreparatie zullen onder wijk- en 

dienstencentrum De Plint komen te 
vallen. Met de doelgroep zullen we 
aan het werk gaan binnen het 
Talentencentrum, waarbij er 
gekeken wordt naar het inzetten 
van de talenten van de mannen.    
 
5.6 Ontmoetingscentrum voor 
mensen met lichte 
geheugenproblemen 
Op 5 oktober 2015 opende ons 
Ontmoetingscentrum officieel haar 
deuren. We startten met alleen de 
maandag. Inmiddels zijn we van 
maandag t/m donderdag geopend voor 
onze bezoekers.  
 
Het Ontmoetingscentrum begeleidt 
en ondersteunt. 
Ons Ontmoetingscentrum is erop 
gericht mensen met lichte tot 
matige geheugenproblemen en hun 
mantelzorgers te ondersteunen. 
Elke maandag-, dinsdag-, woensdag- 
en donderdagmiddag bieden we 
activiteiten aan onze bezoekers. 
 
Een indicatie is niet nodig. Ons doel is 

ervoor te zorgen dat mensen 
 
 
 

met lichte geheugenproblemen in 
Leidschendam-Voorburg zolang 
mogelijk op een prettige manier thuis 
kunnen blijven wonen. 
Wij bieden praktische, emotionele en 
sociale ondersteuning.  
Deze ondersteuning is kleinschalig en 
intensief. De uitvoering ligt in handen 
van enthousiaste vrijwilligers onder 
begeleiding van een ervaren 
beroepskracht. 
 
Kleinschaligheid is in ons centrum 
belangrijk, enerzijds omdat de ruimte 
beperkt is, anderzijds om de mensen 

een geborgen en veilige setting te 
bieden met ondersteuning op maat. 
We streven naar een 
dementievriendelijk wijkcentrum in 
een dementievriendelijke wijk. 
 
Er is een goede samenwerking 
ontstaan met huisartsen, 
casemanagers en andere verwijzers. In 
het kader van het zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis blijven wonen is het 
Ontmoetingscentrum een onmisbare 
schakel gebleken. Wij signaleren dat: 

- er meer mensen worden aangemeld 
die al een indicatie voor opname 
hebben. 

- er een tekort is aan plaatsen op PG 
gebied in verpleeghuizen 

- deze factoren nadelig zijn voor de 
andere bezoekers 

- dit een grote inspanning vergt van de 
bezoekers, beroepskracht en 
vrijwilligers 
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WDC De Plint  

Activiteiten     Deelnemers 
1 op 1 computerbegeleiding  160 
Biljart      20 per week 
Bloemschikken    10-15 
Bingo met soep & broodjes   90 per maand 
Bridge de Schuitejager   48 per week 
Bridgeclub V & L    60 per week 
Buitenspeeldag    50 
Burendag     150-200 
Creaochtend     10 per week 
Diverse eetprojecten    200 per week 
Huiskamerproject IBCE   20 per week 
Klaverjassen/ jokeren   53 per week 
Koffieochtend 55+     
met aansluitend uur van de frituur 30 per week 
MBvO      55 (4 groepen) per week 
Multicultureel ontbijtje   10-15 per week 
Rommelmarkt    100, 3 x per jaar 
Pilates      9 per week 
Postzegelbeurs    40 per maand 
Tafeltennis     10 per week 
Tekenen &  schilderen   40  (4 groepen) per week 
(migranten)Vrouwen koffie ochtend 30 personen   
 
WDC Groene Loper 
 

Activiteit     Aantal deelnemers 
1op1 computerlessen   10 per week 
ATV N. Beetsstraat (4x)   12 
Bingo vrijdagavond    80 
Eet je mee?     20-40 
Edelsmeden     10 
Engelse les      10 
Exposities     6 
Gymnastiek MBVO maandag  groep 2 12 
Gymnastiek MBVO maandag groep 1 14 
High Tea     20 
Indigo workshops    7-12 
Koersbal     13  
Multiculturele vrouwenochtend  32 
Line Dance beginners   14 
Linedance     11 
Mediastudio     6 
Mindfulness      8 
Mindfulness 2    10 
Naailes     8-10 
Nederlandse les beginners   8 
Nederlandse les gevorderden  11 
Nederlands les individueel   4 
Overblijf maandag    20 
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Overblijf dinsdag    20 
Overblijf  donderdag   20 
Overblijf vrijdag    20 
Pannenkoekenlunch (1x id maand) 10-20 
Square dance    13 
Senia leesgroep    6 
Speelotheek     20 
Tafeltennis dinsdag    8 
Tafeltennis vrijdag    5 
Taekwondo (6-12 jaar)   5 
Tekenen & schilderen 1    12 
Tekenen & schilderen 2    12    
Trixs kerstvakantie   88 
Yoga donderdagochtend groep 1   8 
Yoga donderdagochtend groep 2  13 
Yoga avond 1    10 
Yoga avond 2    11 
Yoga woensdagavond   14 
Wereld dans      15 
Vrij biljarten     10 
Verlengde schooldag ism Driemaster1 12 
Verlengde schooldag ism Driemaster2 15 
Verlengde schooldag ism Driemaster3 15 
Verlengde schooldag ism Dijsselbloem 12 
Woej4Kids woensdagmiddag instuif 10-30 
Carnavalsdisco    110 

     
WDC Oranjehoek       

 

Activiteit:     Deelnemers     

Biljart  (vrij)     3 

Biljart voor dames    5 

Bingo      30    

Lotgenotengroep de Dageraad  11       

Gymnastiek 55+ (2 groepen)  25     

Klaverjassen     35 

Koersbal     7 

Open eettafel     25 

Ouderen Soos    15  

Schuitefietsers    25 

Sjoelen     5 

Kerstdiner     40   

Koor Koorts     25     

Yoga      10 
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Vadercentrum 

Aantallen:     Deelnemers 

Nederlandse taallessen:    40  

Theemiddag/lunch/spelletjesmiddag:  15 

Van Oud naar Nieuw project:   2 (twee keer per week) 

Weesfietsproject/fietsreparatie:   6 vrijwilligers- vijf keer per week 

Individuele hulp:     4 per week  

Bezoekers:      8 per week  

Deelname Kaag:    23 
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Hoofdstuk 6 Woej voor ouderen 

 
Woej heeft een team van ervaren sociaal werkers die als ouderenadviseur opereren. 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 
ruim 200 vrijwilligers. 
 

 

6.1 Administratie thuis 
De administratieve ontwikkelingen in 
Nederland zijn sterk aan 
veranderingen onderhevig. Veel 
senioren verliezen het overzicht, weten 
niet meer of rekeningen betaald zijn, 
doen dubbele betalingen of betalen 
helemaal niet. 
De senioren die een beroep doen op 
Administratie Thuis zijn vaak mensen 
die geen familie of vrienden hebben 
die deze verantwoordelijkheid kunnen 
of willen overnemen. Daarnaast is het 
zo dat senioren ook niet altijd 
afhankelijk willen zijn van de eigen 
kinderen, aan hen geen inzage willen 
geven in hun financiële administratie 
of er is sprake van een verstoorde 
verhouding. Veelal gaat het ook om 
senioren die al zwaar leunen op 
mantelzorg met overige hand en 
spandiensten. Deze dienst is bedoeld 
voor senioren die zelf niet meer in 
staat zijn de eigen administratie goed 
te voeren en te ordenen. De senioren 
moeten zelf wel in staat zijn keuzes te 
maken want zij behouden de 
eindverantwoordelijkheid. Indien 
senioren in het bezit zijn van 
voldoende eigen middelen/ 
inkomen/vermogen of een eigen huis, 
worden deze doorverwezen naar een 
administratiekantoor. Indien er sprake  
 
is van een cognitieve beperkingen zal 
worden gewezen worden op andere 

vormen van administratieve 
hulpverlening.  Tijdens  het eerste   
huisbezoek van de sociaal werker 
wordt er gekeken naar de hulpvraag  
van de cliënt en hun netwerken, en 
worden mogelijke oplossingen 
besproken.  
De sociaal werker coördineert deze 
dienst en ondersteunt de vrijwilligers.   

 
Waarom deze hulpverlening:  

 Senioren willen(of moeten) 
langer zelfstandig wonen. 

 Er is een toename van het 
aantal alleenstaande senioren, 
zonder steun in de directe 
leefomgeving.  

 Veel mantelzorg is weggevallen 
door individualisering van de 
samenleving. Kinderen die ver 
weg wonen en het werken van 
zowel man als vrouw waardoor 
er minder tijd beschikbaar is 
om een rol te spelen in de 
mantelzorg of zijn zelf al op 
leeftijd. 

 Door toename van de 
digitalisering van de gemeente 
en overheidsinstanties kan niet 
iedereen zich handhaven en 
voorzieningen digitaal 
aanvragen.  

 Om het besteedbaar inkomen 
op peil te houden is er een 
toenemende noodzaak om van 
regelingen voor minima en/of 
chronisch zieken gebruik te 
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maken. Vaak zijn senioren 
hiermee onvoldoende bekend 
(regelingen wijzigen regelmatig).  

 Relevante informatie is moeilijk 
te scheiden van b.v. reclame –
en voorlichtingsinformatie 
materiaal. 

 Er is een toenemende verborgen 
armoede. 
 

Bijzonderheden in 2017 

De beroepskrachten  maken het 
samen met vrijwilligers  mogelijk  dat  
de senioren  langer thuis kunnen 
blijven wonen . Bij nieuwe hulpvragen 
wordt er meer gekeken naar de eigen 
kracht van het bestaande netwerk.  
Kinderen/familie  kunnen nu ook 
meer administratieve  ondersteuning 
bieden op afstand middels b.v. het  
internetbankieren. Huidige  cliënten 
worden door een  sociaal werker  ook 
kortdurend digitaal ondersteund, 
omdat veel aanvragen alleen via 
internet kunnen worden aangevraagd.  
Anderzijds blijven er nog steeds 
hulpvragen m.b.t. eenmalige  
administratieve opruimacties. Het 
aantal cliënten blijft redelijk stabiel  
deze worden vaak en intensief 
ondersteund door de vrijwilligers.  

 
In het algemeen kan gesteld worden 
dat Woej informatie, advies en 
administratieve ondersteuning biedt  
alsook digitale ondersteuning. 
Administratieve ondersteuning is niet 
mogelijk indien de cliënt zelf niet meer 
de regie kan voeren over de eigen 
administratie. Indien er sprake is van 
beginnende dementie (en er zijn geen 
familieleden) zal in overleg met de 

cliënt een informatiegesprek gepland 
worden voor de inzet van een mentor. 
 

Cijfers en vrijwilligers 
In totaal maakten 39 cliënten gebruik 
van de dienst; waarvan 22 cliënten 
langdurige structurele hulpverlening 
en 17 cliënten periodieke 
hulpverlening. Van deze cliënten 
kregen 19 personen  
ondersteuning/begeleiding van een 

beroepskracht middels 84  
huisbezoeken. 
Gedurende het jaar zijn er 8 
vrijwilligers werkzaam geweest, die 1 
tot 3 cliënten persoonlijk begeleidden.  
Gezamenlijk ondersteunen vrijwilligers 
20 cliënten langdurig en frequent. In 
totaal legden zij ca. 386 huisbezoeken 
af.   

 
De overige  huisbezoeken van 
beroepskrachten, buiten dit project,  
zijn niet opgenomen in deze cijfers.  

6.2 Alarmering  

Met een alarmeringssysteem kunnen 
mensen langer en veiliger thuis blijven 
wonen. Het alarmsysteem bestaat uit 
een alarmapparaat en een 
afstandsbediening in de vorm van een 
zender. Met de zender kan men vanuit 
elke plaats in de woning alarm maken. 
Dit kan uitgebreid worden met een 
valdetector. Het alarmapparaat wordt 
aangesloten op de telefoon of modem 
en op het elektriciteitsnet. 
 
Er zijn via de Woej twee mogelijkheden 
tot opvolging: 

 De hulp wordt verleend door 
bekenden of mantelzorgers. 

 De hulp wordt verleend door 
een zorgprofessional van WZH. 

 
Klanten kunnen zich via Woej 
aanmelden voor alarmering. Woej 
installeert de alarmapparatuur en 
biedt storingshulp en werkt nauw 
samen met het alarmteam van 
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH).  
 
December 2017 waren er 272 
aansluitingen waarvan 256 cliënten 
met professionele hulpverlening en 16 
cliënten met hulpverlening door 
contact personen. 
In het jaar 2017 waren er 66 nieuwe 
aansluitingen en 70 afsluitingen. 
Er zijn 3 vrijwilligers  actief  binnen de 
alarmering. 
 
Bijzonderheden in 2017 
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Voor de klanten die geen vaste 
telefoon in de woning hebben is de 
Caresse GSM toestel ontwikkeld om te 
functioneren via een mobiel telefoon. 
Daarvoor is een extra SIM kaart nodig 
met een goedkoop abonnement. 
 
6.3 Belastinghulp 
Een laagdrempelige dienstverlening 
waar inwoners van Leidschendam-
Voorburg van 65 jaar en ouder terecht 
kunnen voor hulp bij het invullen van 
de belastingaangifte. Veel senioren 
beschikken niet over een computer en 

kunnen zelf of via hun netwerk geen 

digitale aangifte doen en/of 
beschikken niet over voldoende kennis 
daartoe. 

 
Voorwaarden voor deze 
ondersteuning 

 Doelgroep senioren van 65 jaar 
en ouder. 

 Men mag niet vermogend zijn, 
een eigen huis en/of meer 
spaargeld dan € 24.437,00  
(belastingjaar 2016) per 
persoon. 

 Men dient zelf in het bezit te 
zijn van een DigiD code. 

 De kosten bedragen € 5,00 voor 
een belastingaangifte. 
 

In de periode maart en april helpen 
Woej-vrijwilligers, ondersteund door 
een beroepskracht (o.a. 
huisbezoeken), bij het invullen van de 
belastingaangifte inkomstenbelasting 
2016 samen met de cliënt. 

 
Op diverse locaties in Leidschendam-
Voorburg zijn afspraken mogelijk, bij 
de dienstencentra van Woej en d.m.v. 
samenwerking in het WDC 
Duivenvoorde en de Bibliotheek aan 
de Vliet. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Tevens is in 2017 een 
tevredenheidsonderzoek gehouden. De 
respons was 56%. Een percentage van 
91% van de cliënten gaf een 
waardering ”goed” aan deze 
dienstverlening.  

 
Cijfers 
In 2017 heeft Woej met de inzet van 
vrijwilligers voor 286 cliënten de 
aangifte verzorgd. 
 
6.4 Bezoek op maat 
Bezoek op maat is een maatjesproject 
dat bezoekvrijwilligers koppelt aan 
ouderen en mantelzorgers. Voor 
nieuwe vrijwilligers wordt 2 x per jaar 
een introductiecursus georganiseerd.  
 
Bezoek op maat werkt met twee 
groepen vrijwilligers:  

 Bezoekvrijwilligers 

 Respijtvrijwilligers 
 
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 
mantelzorgers te ontlasten zodat zij 
even tijd hebben voor zichzelf, terwijl 
een vrijwilliger de zorg voor hun 
naaste even overneemt.  
 
Aanbod voor vrijwilligers 
Er is door de beroepskrachten voor de 
vrijwilligers 1 inhoudelijke thema 

bijeenkomst georganiseerd met als 
thema “meldcode 
ouderenmishandeling”. 
 
Cijfers  
AANTAL MATCHES PER 

31-12-2017: 

62 

Match bezoekvrijwilliger 41 

Match respijtzorg 21 
  

AFGESLOTEN 

MATCHES IN 2017 

46 



33 
 

Match bezoekvrijwilliger 28 

Match respijtzorg 18 

  

TOTAAL AANTAL 

MATCHES 

108 

 
Eind 2017 stonden er 77 vrijwilligers 
geregistreerd. 
 
Vanuit het project Bezoek op Maat is in 
2017 aansluiting gevonden bij het 
Platform Zorgvrijwilligers binnen de 
gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Gezamenlijk is in kaart gebracht welke 
organisatie welk aanbod heeft op het 
gebied van zorgvrijwilligers. Dit heeft 
geleid tot intensiever contact en 
makkelijke doorverwijzing indien 
nodig. 
 
6.5 Cultuurmenu 55+ 
Het Cultuurmenu 55+ is een project 
dat gesubsidieerd werd door de 
provincie Zuid-Holland en de 
gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Het project liep van het laatste 
kwartaal 2010 tot en met 2012. 2012 
was het laatste jaar dat het 
Cultuurmenu door beroepskrachten 
werd georganiseerd. In 2013 is de 
organisatie voor het Cultuurmenu 55+ 
voortgezet door twee vrijwilligers, te 
weten Lotta van Leeuwen en Ellie 
Soutendijk. 

 
Het Cultuurmenu is bedoeld voor 
senioren (55+) die thuis wonen en er 
minder makkelijk alleen op uitgaan, 
maar graag zouden willen deelnemen 
aan culturele activiteiten. Oorzaken 
zijn slechte mobiliteit, angst om op 
straat te gaan of het ontbreken van 
een maatje met wie ze samen zouden 
kunnen gaan. Het Cultuurmenu 55+ 
bood hen daarom vier keer per jaar 
een pakket van zes culturele 
activiteiten. Met inbegrip van 
busvervoer van deur tot deur, een 
kopje koffie/thee vooraf en de 
begeleiding in het theater. 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 musicals “Was getekend 
,Annie M.G. Schmidt” en “Vamos”, de 
opera’s “Rigoletto” en “Madama 
Butterfly”, de operette “Im weissen 
Rossl” en het Silvesterconcert “Wien 
bleibt Wien”, de toneelvoorstellingen  
“Vastgoed”, “Twee Vrouwen” en “Nieuw 
Geld”, cabaretvoorstellingen 
“Tegenwind” en “Doorgefokt “, plus 
twee voorstellingen met klassieke 
muziek en de show/musical  “A 
Chorus Line”. 
 

Cijfers 
Menu 1 (februari-maart) bestond uit 
6 voorstellingen 

 
Voorstelling 1: 16 deelnemers 
Voorstelling 2: 16 deelnemers 
Voorstelling 3: 5 deelnemers 
Voorstelling 4: 16 deelnemers 
Voorstelling 5: 16 deelnemers 
Voorstelling 6: 16 deelnemers 
 
Menu 2 (april-mei) bestond uit 6 
voorstellingen 
 
Voorstelling 1: 15 deelnemers 
Voorstelling 2: 12 deelnemers 
Voorstelling 3: 16 deelnemers 
Voorstelling 4: 16 deelnemers 
Voorstelling 5: 16 deelnemers 
Voorstelling 6: 12 deelnemers 

 

Menu 3 (oktober-november) bestond uit 6 

voorstellingen 

 
Voorstelling 1: 16 deelnemers 
Voorstelling 2: 16 deelnemers 
Voorstelling 3: 12 deelnemers 

Voorstelling 4: 16 deelnemers 
Voorstelling 5: 16 deelnemers 
Voorstelling 6: 16 deelnemers 

 
Menu 4 (december 2017-januari 
2018) bestond uit 6 

voorstellingen 
 

Voorstelling 1: 3 deelnemers 
Voorstelling 2: 16 deelnemers 
Voorstelling 3: 16 deelnemers 
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Voorstelling 4: 16 deelnemers (is 
helaas afgelast in verband met ziekte 
hoofdrolspeelster) 
Voorstelling 5: 16 deelnemers 
Voorstelling 6: 6 deelnemers 
 

 
 

In 2017 waren er in totaal 339 
ouderen die naar een voorstelling 
gingen. 
 
Vrijwilligers 

Twee vaste vrijwilligers zorgen al sinds 
2013 voor de programmering, de 
administratieve verwerking en de 
begeleiding van de uitstapjes. Deze 
vrijwilligers verzorgden het 
Cultuurmenu 55+ ook in 2016 
grotendeels op eigen kracht. Diverse 
vrijwilligers van het busvervoer 
verzorgen het vervoer voor deelnemers 
van huis naar de theaters en weer 
terug. 
  

MENU INSCHRIJFFORMU
LIEREN 

GEKOZEN 
ACTIVITEITEN 

DEELNEMERS 

Menu 1 56 112 85 

Menu 2 51 100 89 

Menu 3 76 154 92 

Menu 4 65 126 73 
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6.6 Kennismakingsteam 

Bij de kennismakingsbezoeken ligt 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 dialoog- en 
signaleringsvaardigheden. Mochten ze 
potentiële problemen bij de ouderen 
signaleren, dan geven ze dit door aan 

de ouderenadviseur die het team 
ondersteunt. 
 
6.7 Klussendienst 
Voor veel senioren is het vaak niet 
haalbaar om voor kleine klusjes een  
vakman te laten komen door 
loonkosten, lange wachttijden etc. Ook 
heeft niet iedereen ondersteuning van 
familieleden of andere mantelzorgers. 
Het project Klusjesdienst kan nu bij 
tal van hulpvragen mogelijk een 
oplossing bieden. 
De hulpvragen variëren van kleine 
klusjes zoals: 
 
- reparaties aan stekkers, deurbel of 
  sloten; 
- aanbrengen van handgrepen bij 
 toilet of douche; 
- vervangen van kraanleer of lampen; 
- ophangen gordijnrails of schilderijen; 
- verplaatsen van een kastje; 
- planken bevestigen; 
- kleine onderhoudswerkzaamheden in 
  de tuin;  
 
In 2017 is de Burenhulp niet meer 

actief en worden klussen alleen 
uitgevoerd door de vrijwilligers van de 
klusjesdienst. 

 
Cijfers 

Er is 136 keer door de vrijwilligers van 
de Klussendienst hulp verleend. In 
2017 waren er 15 vrijwilligers actief 
voor de Klussendienst. 
 
 

6.8 Ouderenadvisering 
Bij de ouderenadviseurs zijn 3000 
unieke cliënten bekend. 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 maandelijkse 
contactmoment. De ouderenadviseurs 
ondersteunen steeds meer kwetsbare 

ouderen voor een langere termijn.  
 
Cijfers  
TYPE 

HULPVERLENING 

2017 

Huisbezoeken 645 

Afspraken WDC’s 550 
Telefonische hulp 275 

 
Niet alle telefonische 
hulpverleningscontacten die de 
ouderenadviseurs doen worden 
geregistreerd. Eenvoudige en/of 
eenmalige informatievragen worden 
niet vast gelegd in ons 
registratiesysteem. 
 
Type hulpvragen 
 
HULPVRAAG 2017 

Dienstverlening 330 

Eenzaamheid & Rouw 110 

Financiën   365 

Mantelzorg 115 
Vervoer 25 

Vrije tijd 10 

Wonen 61 

Zorg 40 

Totaal aantal hulpvragen 1054 

 
De ouderenadviseurs scoren de 
hulpvragen altijd op één hoofditem, 
echter vaak hebben cliënten meerdere 
hulpvragen.  

6.9 Ouderen Soos 
De Ouderensoos biedt aan kwetsbare 
ouderen uit de gemeente 
Leidschendam-Voorburg diverse 
ondersteuningsmogelijkheden. De 
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Soos biedt opvang, begeleiding en 
activiteiten. Professionals en 
vrijwilligers dragen hierdoor bij aan 
het welzijn van de veelal kwetsbare 
(hoog)bejaarde 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 heeft zich het 
afgelopen jaar gecontinueerd op 
locatie De Plint. Standaard worden er 
twee dagen per week circa 20-25 
personen begeleid. De tendens van 
vorig jaar (een toename van 
hoogbejaarden met multi – 
problematiek) zette zich ook in 2017 
door. De voorziening voorziet duidelijk 
in een behoefte van inwoners, zoals de 
wens tot langer zelfstandig wonen en 
ondersteuning binnen 
mantelzorgsituaties. De Soos heeft 
samenwerking gevonden met de 
andere activiteiten in de Plint en 
deelnemers van de Ontmoeting (voor 
mensen met geheugenproblemen). 
Door de samenwerking in het wijk- en 
dienstencentrum kan de 
samenstelling van de groep zeer divers 
zijn. Dit vraagt om constante alertheid 
en aandacht van beroepskracht(en) en 
vrijwilligers.  
 
Op zondag vindt er elke twee weken 
een Soos (eveneens voor de 
wijkbewoners) plaats in de 
Oranjehoek.  

 
In 2018 wordt er gekeken of er een 
derde dagdeel opgestart kan worden. 
 
Cijfers  

De Ouderen Soos kent in totaal circa 
60 deelnemers. De 2-wekelijkse 
Zondagssoos wordt door circa 25 
deelnemers bezocht. Er zijn zo’n 10 
vrijwilligers betrokken. Plus de inzet 

van (Mas)stagiaires. 
 
6.10 Roze Plus Bijeenkomsten 
Een laagdrempelige 
ontmoetingsmiddag in een 
dienstencentrum Oranjehoek van de 
Woej elke 1e vrijdagmiddag van de 
maand. Door middel van o.a. de Roze 
Plus bijeenkomsten wordt er een taboe 
maar ook vereenzaming doorbroken. 
Vroeger maar ook nog in deze tijd is 
homoseksualiteit 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. 

 
Bijzonderheden in 2017 
In  2017 waren er de maandelijkse 
bijeenkomsten met vaak playback 
optredens, middagen waar de 
gezelligheid voorop stond. Er was  
altijd een thema en/of muziek en  
natuurlijk een hapje en een drankje.  
Een bezoek dit jaar van de wethouder 
aan de soos werd erg gewaardeerd. In 
december was het mogelijk door de  
gemeente een aangeklede filmmiddag 
te organiseren in het Veur theater in 
Leidschendam met als thema “’Alle 
kleuren van de regenboog”, roze 
ouderen (LHBTers) en hetero’s hebben 
kunnen genieten van dit leuke 
initiatief in december. 

 
Cijfers 
Het aantal bezoekers en vrijwilligers  

is gemiddeld 20 personen per maand. 
Aan de filmmiddag hebben 45 
personen deelgenomen. 

 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers organiseren en geven 
uitvoering aan deze middagen.  
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6.11 Samen boodschappen doen & 
Samen eten 
Deze kleinschalige projecten van Woej 
zijn 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. Twee 
keer per week worden de deelnemende 
ouderen met de bus opgehaald en 
samen met de begeleiders naar de 
supermarkt gebracht. Na het 
boodschappen doen wordt men door 
Woej weer thuis afgezet.  
Tevens kookten Woej vrijwilligers 
wekelijk thuis bij cliënten in het kader 
van eenzaamheidbestrijding of 
ondersteuning van mantelzorg.  
 
6.12 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 (circa 20 
deelnemers) werd 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. 
 

 

Nieuw: VITALITEITSDAG dag op 28 

april 2017 in Sportcentrum De 
Fluit.  

Tijdens deze dag werd aan ouderen 
tussen de 55 en 80 jaar 

de gelegenheid geboden om hun 

fitheid te laten testen en ideeën op 
te doen of kennis te maken met 

diverse beweegactiviteiten. Er werd 
gekeken naar conditie, bloeddruk, 

gewicht, lenigheid, spierkracht en 

reactiesnelheid. 
Deze dag werd mogelijk gemaakt 

door Woej,  de Gemeente 
Leidschendam-Voorburg, Sport en 

Welzijn (SenW) en 

Gymnastiekvereniging Gymnova. 
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Hoofdstuk 7 Mantelzorgondersteuning  
 

Woej is dé lokale organisatie voor mantelzorgondersteuning in Leidschendam-
Voorburg. Woej geeft invulling aan deze opdracht in samenwerking met vele andere 
organisaties in het Sociaal Domein. 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.  

 

7.1 Breder aanbod en intensieve 
samenwerking 
Woej werkt aan haar aanbod voor 
mantelzorgers.  
Ondersteuningsvragen van 
mantelzorgers komen telefonisch 
binnen, via de contacten van de Woej-
medewerkers en via het emailadres: 
mantelzorgondersteuning@woej.nl.  
 
In 2017 is de website 
www.mantelzorglv.nl gelanceerd. Via 
deze website kunnen mantelzorgers 
informatie vinden over voor hen 
belangrijke onderwerpen. Tevens zijn 
in 2017 diverse netwerkbijeenkomsten 
mantelzorg en zorgvrijwilligers 
georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten 
worden ook mantelzorgers betrokken. 
Met elkaar zijn we op zoek naar een 
passend en dekkend aanbod voor 
mantelzorgers binnen de gemeente. 

7.2 Individuele ondersteuning 
De sociaal werkers 
mantelzorgondersteuning geven 
samen met de sociaal ouderenwerkers 
van Woej individuele ondersteuning 
aan mantelzorgers. Hierbij gaat het 
vaak om signalen van overbelasting,  
 
 
 

 
 
behoefte aan respijtzorg of het 
verschaffen van informatie/advies ten 
aanzien van regelingen.  
 
Het bieden van integrale hulpverlening 
staat centraal. 
Mantelzorgondersteuning is daarom 
onderdeel van het team sociaal werk. 
Wanneer bij de intake blijkt dat de 
hulpvrager expliciete kennis van de 
specialist mantelzorgondersteuning 
nodig heeft, pakt de sociaal werker 
mantelzorgondersteuning de vraag 
verder op.  
 
Cijfers 
In 2017 ontvingen de sociaal werkers 
mantelzorgondersteuning 78 
adviesvragen. Daarnaast maakten 
mantelzorgers gebruik van diverse 
Woej-diensten, zoals ‘administratie 
thuis’,  ‘de klussendienst’ en 
‘alarmering’. 
 

7.3 Bezoek op maat (respijtzorg) 
Bezoek op maat is een maatjesproject 
dat bezoekvrijwilligers koppelt aan 
ouderen en mantelzorgers. Voor 
nieuwe vrijwilligers wordt 2 x per jaar 
een introductiecursus georganiseerd. 
Bezoek op maat werkt met twee 
groepen vrijwilligers:  

mailto:mantelzorgondersteuning@woej.nl
http://www.mantelzorglv.nl/
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 Bezoekvrijwilligers 

 Respijtvrijwilligers 
Bezoekvrijwilligers worden ingezet bij 
kwetsbare ouderen.  
Lees meer hierover in hoofdstuk 6.4. 
 
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.  
 
Aanmeldingen komen via 
casemanagers van 
Thuiszorgorganisaties, kinderen en 
praktijkondersteuners van 
huisartsenpraktijken (POH). Een 
aantal aanmeldingen voor ‘Bezoek op 
maat’ kwam voort uit de 
kennismakingsgesprekken die onze 
vrijwilligers bij 80-plussers doen.  
 

 

Twee voorbeelden 
Sinds april 2017 bezoekt een 
vrijwilliger mevrouw X. Zij is 91 jaar 
oud. Een diagnose is niet gesteld. 
Mevrouw is kwetsbaar en nauwelijks 
mobiel. Haar dochter woont praktisch 
bij haar in huis om voor haar te zorgen. 
De dochters wensen de inzet van een 
vrijwilliger zodat de praktisch 
inwonende dochter af en toe tijd voor 
zichzelf heeft en bijvoorbeeld naar het 
Mantelzorgcafé kan gaan. De ingezette 
vrijwilliger blijkt een goede “klik” met 
mevrouw te hebben .De dochter is 
hierdoor in staat wekelijks wat tijd 
voor zichzelf te hebben en de zorg voor 
haar moeder even los te laten.  
 
Een in Voorburg wonende, nog 
werkende dame zoekt voor haar 
echtgenoot die aan frontotemporale 
dementie lijdt een vrijwilliger die af en 
toe met haar man wil gaan vissen. 
Liefst op één van de dagen dat zij 
werkt, zodat ze zich wat minder zorgen 
hoeft te maken tijdens haar 
afwezigheid. De bezoek op maat 
vrijwilliger heeft contact met de 
echtgenote om afspraken te maken 

wanneer het uitkomt en mijnheer zich 
goed genoeg voelt om te gaan vissen.    

 

 

7.4 Informatie, voorlichting en 
trainingen Mantelzorgcafé 
Vanuit de praktijk is gebleken dat 
mantelzorgers behoefte hebben om 
andere mantelzorgers te ontmoeten. 
Op 22 september 2016 is na een 
aantal maanden van voorbereiding, in 
samenwerking met WZH en Florence 
en de Bibliotheek aan de Vliet, het 
Mantelzorgcafé MOM (Mantelzorgers 

ontmoeten Mantelzorgers) geopend. 
Elke 4e donderdagavond van de 
maand, van 19.30 tot 21.00 uur, vindt 
het mantelzorgcafé plaats. Iedere 
maand is er een thema verbonden aan 
de avond. Het aantal bezoekers ligt 
gemiddeld op 25. 
 

7.5 GGZ Pilot: Ontmoeten door 
doen! 
Gemeenschappelijke Inloopfunctie 

Stichting Woej en GGZ 
Rivierduinen. 

Doel: 
De samenwerkende partijen creëren 
een laagdrempelige en toegankelijke 
inloopfunctie voor mensen die 
verhoogd psychiatrisch kwetsbaar zijn 
binnen een laagdrempelige 
maatschappelijke wijkvoorziening. 
 
Het gaat om een gefaseerde pilot van 
twee jaar. De randvoorwaarden van de 
eerste fase:  
- kennismaking (jan 2017 – dec 2017); 
- overplaatsing herstelwerkgroep GGZ 
  Rivierduinen naar de Plint; 
- kennismaking cliënten GGZ 
  Rivierduinen in de Plint; 
- starten spreekuur wijkteam GGZ 
  Rivierduinen in de Plint; 
- werven vrijwilligers; 
- trainen medewerkers en vrijwilligers 
  Woej; 
- voorlichten van huidige deelnemers  
  en docenten Woej; 
- matchen vrijwilligers/ cliënten in  
  De Plint; 
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- eventueel aanpassen programma  
  Woej; 
 
Verslag van het eerste jaar van de 
pilot  
start in april 2017 t/m december 
2017. 
 
De maand april was vooral een 
kennismaking tussen de Woej en GGZ 
en de mensen van de wijkvoorziening. 
Om vorm te gaan geven aan de inloop 
en het bedenken van eerste 
activiteiten voor de inloop op een 
laagdrempelig niveau. 

De maandag- en donderdagochtend 
met daaraan gekoppeld een gratis 
lunch zijn de momenten in de week 
voor deze doelgroep. 
Dit vindt plaats in de openbare ruimte 
van wijkcentrum de Plint. Op de 
maandag- en donderdagochtend met 
een kopje koffie werd er een eerste 
contact gelegd met de bezoekers van 
het wijkcentrum. 
 
Een andere groep die al bestond in het 
wijkcentrum heeft zich bij onze 
ochtenden aangesloten. Een mooie 
samenkomst van wijkbezoekers en 
mensen met een psychiatrische 
achtergrond. 
De creatieve inloop voor de maandag 
en donderdag heeft nu een naam 
gekregen, sinds het najaar: “Even 

anders … creatief!” met om de 2 à 3 
maanden een nieuw thema wat 
helemaal in het programma van de 
Woej is opgenomen. 
Van een gemeenschappelijke inloop 
functie is nu ‘”Even anders…creatief” 
een vertrouwd samenkomstpunt 
geworden. 

Dit is te merken aan de bezoekers en 
medewerkers van de Woej. De 
deelnemers worden assertiever en 
maken nu zelf stappen om actiever 
deel te nemen in het wijkcentrum en 
daarbuiten. Ze versterken elkaar 
waardoor er ook nieuwe 
vriendschappen ontstaan en ideeën 
om voor elkaar iets te doen.  
Zo is er b.v. door de deelnemers van 
“Even anders... creatief” een klein 

kerstgeschenkje gemaakt voor de 
vrijwilligers van de keuken in de Woej 
die elke keer de lunch voor alle 
mensen klaar maken. Een ander 
voorbeeld van een deelnemer (bekend 
vanuit de GGZ) die schaakles 
voorstelde en zo nu en dan een potje 
schaakt met een wijkbewoner. Maar 
ook vanuit het beschermd wonen dat 
boven het wijkcentrum gehuisvest is, 
is er toeloop. 
Vanuit het creatief bezig zijn wat 
alleen een aanleiding of afleiding is tot 
andere ontwikkelingen, is er een  
verbintenis ontstaan binnen de 

diverse bezoekers van het wijkcentrum 
de Plint. Het biedt een 
integratiemogelijkheid voor mensen 
met een psychiatrische achtergrond en 
wijkbewoners om binnen hun wijk een 
sociaal maatschappelijk plekje te 
bemachtigen en mee te doen. 
 
Cijfers 
Het bezoekersaantal ligt rond de 10 à 
12 personen, buiten de vaste 
vrijwilligers/cliënten die helpen 
binnen de Woej en de loze binnenloop, 
zijn er al 15 personen met een 
psychiatrische achtergrond die het 
wijkcentrum bezoeken. 
 
 
TYPE 

BIJEENKOMST 

AANTAL AANTAL 

DEELNEM

ERS 

Mantelzorgcafé 8 x 25 tot 30 

GGZ Bijeenkomst 5 x 20 tot 58 

 
7.6 Dag van de Mantelzorg 
Jaarlijks is er landelijk een ‘Dag van 
de Mantelzorg’, geïnitieerd door Mezzo. 
Ook Woej zet op deze dag 
mantelzorgers in het zonnetje.  
 
Met mantelzorgers is gesproken over 
de invulling van deze dag. Op vrijdag 
10 november werden de mantelzorgers 
ontvangen in Wijkcentrum de 
Oranjehoek in Voorburg met een kopje 
koffie en iets lekkers en toegesproken 
door wethouder Floor Kist. Vervolgens 
zijn we met 33 mantelzorgers naar een 
Anthuriumkwekerij in Berkel 
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Rodenrijs geweest. 
Ook daar werden de mantelzorgers 
ontvangen met koffie en iets lekkers. 
Vervolgens kregen zij een rondleiding 
door de kwekerij en konden zij daarna 
zelf aan de slag om een mooi 
bloemstuk te maken. 
 
7.7 Alzheimercafé 
Het Alzheimercafé heeft in 2017 haar 
10-jarig lustrum gevierd. 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 voorlichting en 
lotgenotencontact. Onder leiding van 
een gespreksleider wordt ingegaan op 
allerlei aspecten van dementie. Dit 
jaar kwamen o.a. de volgende thema’s 
aan bod: "Levenswaardig leven en 
zelfgewild levenseinde", "Ik raak je 
kwijt", "(Professionele) begeleiding en 
dementie", "Van achterdocht tot 
zwerfgedrag". 
 
Samenwerking 

Het Alzheimercafé wordt georganiseerd 
door diverse zorg- en 
welzijnsorganisaties; Florence, WZH, 
Woej, GGZ Rivierduinen en Alzheimer 
Nederland.  
 
Cijfers 

Er zijn jaarlijks 10 bijeenkomsten, met 
gemiddeld 25 bezoekers. Er zijn in het 
Alzheimercafé 6 vrijwilligers zijn actief.  
 
7.8 De Zorgvrijwilliger 
Een zorgvrijwilliger is iemand die op 
bezoek of op stap gaat met mensen 
met een chronische ziekte of een 

beperking. Van jong tot oud. 
Afhankelijk van de situatie drink je 
bijvoorbeeld samen koffie, oefen je een 
hobby samen uit, ga je wandelen of 
bezoekt een museum. 
Een zorgvrijwilliger geeft de 
mantelzorger de mogelijkheid om iets 
voor zich zelf te doen, even niet te 
hoeven zorgen. Deze ontspanning 

maakt dat de mantelzorger het zorgen 
voor zijn naaste langer volhoudt op 
een prettige manier. En de 
verzorgde heeft een paar leuke uurtjes 
met de vrijwilliger. 
 
De zorgvrijwilliger neemt een andere 
positie in dan een ‘gewone’ vrijwilliger. 
Je bent immers vrijwilliger bij iemand 
die zorg behoeft. Dit kan afschrikken 
om hieraan te beginnen. 
De gemeente Leidschendam-Voorburg 
vindt het belangrijk de inzet van 
zorgvrijwilligers te stimuleren, mede 
ter ondersteuning van de 

mantelzorger. Omdat de mantelzorger 
af en toe even iets voor zichzelf kan 
doen als de zorgvrijwilliger er is, 
draagt dit bij aan een minder snelle 
overbelasting van de mantelzorger. 
 
7.9 PR 
De gemeente heeft Woej gevraagd het 
project op te pakken waarin 
organisaties met zorgvrijwilligers 
bijeen worden gebracht in een 
Platform. In dit Platform kunnen de 
organisaties hun kennis met elkaar 
delen, casuïstiek bespreken en 
samenwerken aan de zichtbaarheid en 
werving van zorgvrijwilligers in de 
gemeente.  
 
Het Platform is in 2017, 4 maal bijeen 
geweest. Er heeft een inventarisatie 
plaatsgevonden naar wat elke 
organisatie doet, of en welke 
deskundigheidsbevordering er wordt 
aangeboden en of dit kan worden 
uitgewisseld tussen organisaties. De 
organisaties weten inmiddels veel 
beter van elkaar wat zij doen en 
casuïstiek wordt uitgewisseld. Er is in 

het laatste kwartaal van 2017 een 
start gemaakt met het bouwen van 
een website speciaal voor 
zorgvrijwilligers welke medio juni 2018 
operationeel zal zijn. Tegelijkertijd is 
er nagedacht over de zichtbaarheid en 
werving van zorgvrijwilligers. Dit kan 
echter pas worden geëffectueerd als de 
website er is.   
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Hoofdstuk 8 Vervoer 
 

Woej heeft een Vrijwillige Vervoersdienst, waar goed gebruik van wordt gemaakt. Deze  
dienst – uitgevoerd door 150 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. 

 
 
8.1 Vrijwilligersvervoer steeds 
breder inzetbaar 
Woej Vervoer sluit met haar 
dienstverlening aan op de sociale  
dienstverlening van Woej en de 
partners van Woej binnen de 
gemeente Leidschendam Voorburg. 
Door de uitgangspunten van het 
vervoer zorgvuldig te bepalen biedt 
Woej een volledig aanbod 
doelgroepenvervoer.  
Woej signaleerde een toenemende 
vraag van particulieren en 
zorginstellingen naar vervoer voor 
doelgroepen. Zowel intern- door het 
ouderenwerk en opbouwwerk, als door 
externe organisaties, zoals Middin, 
Florence, Rivierduinen, WZH en het 
jeugdteam van de gemeente 
Leidschendam Voorburg. De trend om 
mensen langer thuis te laten wonen 
heeft de vraag naar kwalitatief goed en 
betaalbaar vervoer naar 
dagactiviteiten verhoogd.  
 
Er komen steeds meer aanvragen voor 
vervoer van cliënten met een 
geïndiceerde WMO-voorziening 
binnen, o.a. door Florence, Middin en 
Rivierduinen.  De honorering van deze 
aanvragen kost tijd en inventiviteit en 
wordt per geval ontwikkeld. Het vraagt 
maatwerk en afstemming met de 
reiziger om een nieuwe  
vervoersopdracht in te passen in de 

planning  van de ritten die wij al 
uitvoeren. Niet alleen voor 
contractritten, maar ook voor 
individuele ritten.  
We matchen de vraag met één 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. Zorgvuldig en met veel 
plezier!  
 
8.2 De klant centraal  
Woej Vervoer is er voor mensen die  
geen gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer. De centralisten van 
Woej Vervoer beantwoorden 
vervoersvragen van de vaak kwetsbare 
doelgroep klanten. Vervoersaanvragen 
van klanten worden ingedeeld bij 
particuliere chauffeurs, terwijl voor 
rolstoelgebruikers een rolstoelbus 
wordt ingezet. De benadering door 
chauffeurs en centralisten is 
persoonlijk, met oog voor de wensen 
van de klant.  
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8.3 Vervoersaanbod 
Woej heeft tien bussen, waarvan acht 
rolstoelbussen. Deze bussen worden 
gereden door een enthousiaste groep 
vrijwilligers en bieden plaats aan 
maximaal 8 personen.  
Er waren 55 vrijwilliger chauffeurs 
met hun auto beschikbaar voor Woej 
Vervoer.  
Woej Vervoer biedt de volgende 
diensten: 
Voor particulieren  
• Particulier vervoer 
Particuliere klanten maken ritten naar 
bijvoorbeeld het ziekenhuis of sociale 

contacten. Ook verzorgen we de 
Winkelbus naar Leidsenhage of 
Zoetermeer, en buslijn 47.  
• Particulier 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 4 jaar uitgevoerd met een 
acht-persoonsbus door vrijwilligers.  
 
Voor zorginstellingen  
• 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 (G-

elftallen), 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  
 

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).  
Voor lokale zorginstellingen bieden wij 
ritten naar en van de dagbesteding.  
• Leerlingenvervoer 
Woej Vervoer voert in enkele gevallen 

ondersteunende ritten uit voor het 
Leerlingenvervoer. 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. 
 

8.4 Groot vrijwilligersteam 
Het vervoer wordt gecoördineerd door 
drie part time beroepskrachten. Zij 
krijgen ondersteuning van een groot 
gemotiveerd vrijwilligersteam. 
Ritaanvragen komen binnen bij een 
team van ca. 20 centralisten. Zij 
coördineren de planning van ca. 60 
vrijwilligere particuliere chauffeurs.  
Een team van ca. 15 
opleidingschauffeurs, planners 
busvervoer en wagenparkbeheerders 
organiseren het (rolstoel)busvervoer.  
Alle busritten worden door ca. 50 

chauffeurs/bijrijders uitgevoerd. Voor 
Bus 47 is er een vrijwilligersgroep 
bestaande uit 14 chauffeurs en één 
planner beschikbaar.  
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8.5 Cijfers busvervoer 
Particuliere ritten 

Particuliere klanten (rolstoel gebonden)     107 
Totaal ritten particuliere rolstoelklanten    650 
Passagiers bus 47 en winkelbussen 
Passagiers bus 47      4.983 
Winkel bus Leidschendam (1 keer per week)     362 
Winkel bus Voorburg (1 keer per week)      196 
Winkel bus Stompwijk (1 keer per maand)       26  
Totaal aantal passagiers     5.567 

Leerlingenvervoer 
Buitenschool           280 
Individuele ritten                  626 
Totaal aantal ritten Leerlingenvervoer      906 

Overige ritten 
Ritten Ouderensoos/Ontmoeting          539 
Boodschappendienst Ouderenwerk        41  
Bioscoopcarrousel WZH        112 
Uitstapjes WZH         150 
SEV             27 
Vakantieactiviteiten van Vlietkinderen        24 
Cultuurmenu 55+         116 
Kaag               100 
Woejpret                28 
Kerkritten            66 
Middin            65 
Totaal aantal overige ritten    1,268 

 
De bussen zijn 81 keer ingezet voor sociaal groepsvervoer. 

 

 

 

 

 

 

Aantal vrijwilligers 2017 

Administratief Coördinerende 

vrijwilligers bus 

5 

Planners bus 5 

Buschauffeurs en begeleiders 52 

Vrijwilligers bus 47 18 

Centralisten 21 

Chauffeurs particulier vervoer 55 

Begeleiders/coördinatie 
leerlingenvervoer 

6 

Totaal  162 
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8.6 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 

cholen buiten de regio 
Haaglanden. Dit zijn Monster, 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Rotterdam en Breda. 

Het coördinatiepunt werkt samen met 
taxibedrijf van der Wijst die het 
vervoer voor beide percelen uitvoert en 
Woej Bus- en rolstoelvervoer die één 
route binnen de regio rijdt. 

Het coördinatiepunt heeft één 
coördinerende beroepskracht. Er zijn 
10 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 opgeleid om aan de in 
2017 in overleg met de gemeente 
vastgestelde kwaliteitseisen te 
voldoen. Zij zin het bezit van het 
diploma Levensreddend handelen, 
hebben een VOG en zijn geschoold hoe 
om te gaan met de doelgroep (kinderen 
met een beperking). 
Verder is één administratieve 
vrijwilliger betrokken bij het 
Leerlingenvervoer. 

De aanbesteding voor de planning en 
coördinatie van het Leerlingenvervoer 
duurde drie jaar (tot einde schooljaar 
2016-2017) met een optie op een jaar 
verlenging. De gemeente 
Leidschendam- Voorburg heeft 
Stichting Woej vanwege de goede 
dienstverlening een jaar verlenging 
gegeven tot einde schooljaar 2017-
2018.  

Cijfers 
Op 31 december 2017 zijn er 149 

leerlingen vervoerd via het 
Leerlingenvervoer, verspreid over 37 
routes, waarvan 11 routes buiten de 
regio Haaglanden.  
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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 Vacaturebank/ bemiddeling van 
vrijwilligers 
Eén van de kerntaken van het 
Vrijwilligerspunt is het bemiddelen 
van vrijwilligers naar vrijwilligerswerk. 
Bemiddelen gebeurt persoonlijk (face 
to face) en digitaal. De digitale 
vacaturebank bevat ruim 300 
vacatures bij organisaties uit 
Leidschendam-Voorburg.  
 
Vrijwilligers melden zich op diverse 
manieren aan voor vrijwilligerswerk: 
zij reageren op de vacatures van de 
digitale vacaturebank of maken een 
keuze tijdens of naar aanleiding van 
de inloopspreekuren van het 
Vrijwilligerspunt in WDC De Groene 
Loper en WDC De Plint. Vrijwilligers 

worden ook op vacatures geattendeerd 
door persberichten, advertenties, 
tijdens markten en evenementen en 
via sociale media. 
 
Cijfers vacaturebank 
 
Aantal nieuwe vacatures 207 

Aantal online reacties op 

vacatures 

134 

 
 

Cijfers inloopspreekuur  

 

LOCATIE 
AANTAL INTAKES 
2017 

WDC De Groene 
Loper 

53    intakes 

WDC De Plint 58    intakes 

Totaal  111  intakes 
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9.2 PR en pormotie 

Het Vrijwilligerspunt geeft voorlichting 
en informatie aan diverse groepen; 
bedrijven, maatschappelijke 
organisaties, scholen, media en de 
gemeente. Dit heeft als doel het 
vergroten van de bekendheid van 
vrijwilligerswerk en het verstrekken 
van informatie over relevante 
onderwerpen en thema’s voor 
vrijwilligers en organisaties die met 
vrijwilligers werken. Vrijwilligerspunt 
is aanwezig op informatiemarkten, 
verspreidt nieuwsbrieven en folders en 
alle informatie is te vinden op onze 

website: www.vrijwilligerspunt.nl. Wij 
schrijven en verspreiden persberichten 
over eigen diensten en evenementen, 
maar ook om aandacht te genereren 
voor vrijwilligerswerk in het algemeen 
of voor specifieke vacatures van 
organisaties in Leidschendam-
Voorburg. 
 
Social Media  
Via de Facebookpagina van het 
Vrijwilligerspunt wordt dagelijks een 
bericht gedeeld over vrijwilligerswerk. 
Dit varieert van nieuws over 
vrijwilligerswerk, trainingsaanbod, 
nieuws over fondsen en nieuwe 
vacatures. Het Vrijwilligerspunt heeft 
194 volgers op Facebook. 
 
Markten 
Het Vrijwilligerspunt was ook 
aanwezig op verschillende 
evenementen. Photobooth, pennen, 
boodschappenmuntjes en tasjes 
werden uitgedeeld en potentiele 
vrijwilligers en organisaties werden 
geïnformeerd. Vrijwilligerspunt heeft 
deelgenomen aan het Cultureel 

Zomerfestival, het Prinsenhoffestival 
en aan de Week tegen de 
Eenzaamheid.  
 

Website 
De website van Vrijwilligerspunt heeft 
in 2017 een nieuwe functionaliteit 
gekregen. Organisaties kunnen indien 
gewenst zelf inloggen en hierdoor zelf 
vacatures intrekken en aanleveren. De 
vacaturebank heeft nieuwe 

zoekmogelijkheden gekregen. Er kan 
nu gezocht worden op wijk en op 
organisatie.  
 

9.2.4 Nieuwsbrieven 

In 2017 heeft het Vrijwilligerspunt 11 
nieuwsbrieven verstuurt aan (399 
abonnees) over vrijwillige inzet en 
actuele ontwikkelingen die van invloed 
zijn op het vrijwilligerswerk. 
Daarnaast versturen wij elke maand 
een nieuwsbrief (345 abonnees) met 
daarin het overzicht van de nieuwste 
vacatures.  
 

Publiciteit voor vacatures 
Vacatures, aangemeld door 
organisaties die een vrijwilliger 
zoeken, krijgen veel aandacht. De 
vacatures worden herschreven zodat 
zij aantrekkelijk en helder zijn. 
Daarna worden ze op de online 
vacaturebank geplaatst. Eens per 
maand hebben wij een advertentie in 
Het Krantje waarin we een aantal 
vacatures plaatsen waarbij de vraag 
naar vrijwilligers urgent is. Hierbij 
worden direct de contactgegevens van 
de organisatie vermeld. Ook op onze 
Facebookpagina worden vacatures 
gepromoot. 
 
Radio 
Iedere maand werd live op radio 
Midvliet in de Vrijwilligers rubriek een 
vacature uitgelicht. Hierbij vertelde 
een vrijwilliger en/of de vrijwilliger 
coördinator van een organisatie iets 
over de vacature. Na evaluatie heeft 
het Vrijwilligerspunt besloten hier niet 
mee door te gaan, aangezien er niet 
direct aanwijsbaar extra vrijwilligers 

uit voort zijn gekomen.  
 
NLdoet 
In 2017 op vrijdag 10 en zaterdag 11 
maart was het weer zo ver. Het Oranje 
Fonds organiseerde voor de 13e keer 
NLdoet, de landelijke 
vrijwilligersdagen in het hele 
Koninkrijk. Ook in Leidschendam-
Voorburg werden er 24 klussen 
geklaard met de inzet van vrijwilligers. 
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Het team van het Vrijwilligerspunt is 
tijdens deze dagen langs alle klussen 
geweest met een fotolijst en polaroid 
om de vrijwilligers in te lijsten. 
Opvallend dit jaar, was, dat er veel 
groepen vrijwilligers aan de slag 
waren. Bedrijven, serviceclubs en 
meerdere klassen van het ID College 
Leidschendam maar ook gezinnen 
inclusief kinderen waren aan de slag 
bij verschillende klussen. 
 

9.3 Advies en ondersteuning 
Vrijwilligerspunt biedt advies over en 

ondersteuning bij alle onderwerpen 
die te maken hebben met 
vrijwilligerswerk. Zowel de gemeente, 
vrijwilligers als maatschappelijke 
organisaties maken gebruik van deze 
diensten. 
 
Advies- en 
ondersteuningsgesprekken 
Er zijn in 2017 in totaal 64 
persoonlijke advies- en 
ondersteuningsgesprekken gevoerd 
met diverse organisaties. De 
gesprekken varieerden in het geven 
van advies bij het oprichten van een 
stichting, het vinden van financiering 
voor plannen, meedenken over 
mogelijke samenwerkingen, het 
ontwikkelen van vrijwilligersbeleid of 
het vinden en binden van vrijwilligers.  

 
9.4 Signaleren van knelpunten en 
nieuwe ontwikkelingen 
Het Vrijwilligerspunt heeft een 
signaalfunctie. Daar waar mogelijk 
lost zij problemen en vraagstukken op. 
Vrijwilligerspunt kan vragen 
doorspelen naar landelijke 

organisaties, zoals Movisie of NOV. 
Indien nodig ontwikkelt het 
Vrijwilligerspunt diensten of pilots 
naar aanleiding van deze signalen uit 
het werkveld en voert deze uit. Denk 
hierbij aan de inzet van vrijwillige 
coaches, Damproject, Welkom Hier.  

9.5 Vrijwilligerspunt in netwerken 

De verandering binnen de 
samenleving vraagt veel van 
organisaties, maar zeker ook van 
vrijwilligers. Om deze goed te kunnen 
ondersteunen, is Vrijwilligerspunt 
partner in een aantal projecten om 
zowel organisaties als vrijwilligers 
optimaal te kunnen laten 
functioneren. Vrijwilligerspunt wordt 
door gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en de non-profitsector 
regelmatig gevraagd deel te nemen aan 
projecten of denktanks. Het zijn veelal 
overlegvormen waarin onze expertise 

een toegevoegde waarde heeft. Dit kan 
gaan om de expertise over 
vrijwilligerswerk, maar ook onze 
kennis van de sociale kaart en ons 
netwerk zijn in deze projecten van 
groot belang.  

 
Vrijwilligerspunt was 

vertegenwoordigd in: 
Pilot Dam project, Taalketenoverleg, 
Scrum Dagbesteding Vluchtelingen, 
Platform Zorgvrijwilligers(zie 9.10), 
Werkgroep MVV (zie 9.10), VIP, Double 
Dutch, workshops Midden-Oosten, 
(op) tijd voor jeugdpreventie, Platform 
Welkom in LV (zie 9.11), Sociale 
maatjes project, Schoolmaatjes, 
Werktafel MSS, Vrijwilligerscentrales 
Regio Haaglanden, Gebiedsteam 
Voorburg en Gebiedsteam 
Leidschendam.  

9.6  Kennisnetwerkbijeenkomsten 
Om samenwerking tussen 
vrijwilligersorganisaties/maatschappel
ijke organisaties die met vrijwilligers 
werken te bevorderen organiseert het 
Vrijwilligerspunt 

kennisnetwerkbijeenkomsten met 
daarbij een spreker over een actueel 
maatschappelijk thema. 
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Het Vrijwilligerspunt organiseerde in 
2017 1 kennisnetwerkbijeenkomst 
met als thema ‘Aantrekkelijk 
besturen’. Tijdens deze 
kennisnetwerkbijeenkomst nam David 
Wijnperle van Kuperus & Co besturen 
van vrijwilligersorganisaties en 
verenigingen met als werkgebied 
Leidschendam-Voorburg mee in een 
aantal methodes om besturen 
makkelijker en aantrekkelijker te 
maken. David behandelde eerst een 
stuk theorie, vervolgens kwamen 
lokale praktijkvoorbeelden aan bod. 
Na een korte pauze gingen ze in 

subgroepen met elkaar in gesprek aan 
de hand van een aantal prikkelende 
vragen. Uiteraard was er ook 
voldoende tijd om te netwerken.  
 
Cijfers 
Kennisnetwerkbijeenkomst 

Aantrekkelijk besturen 

 

Aantal deelnemende 

vrijwilligersorganisaties/maat

schappelijke organisaties 

22 

organis

aties 
Aantal deelnemers 31 

persone

n 

Cijfer beoordeling inhoud 

avond 

8 

 
9.7 Programma ‘de Tegenprestatie’ 
inzet van vrijwillige coaches 
Vrijwilligerspunt geeft in 
samenwerking met de afdeling Werk 
en Inkomen invulling aan het 
programma de Tegenprestatie. Dit 
programma richt zich op inwoners van 
de gemeente Leidschendam-Voorburg 
die een uitkering ontvangen en door 
de gemeente een Tegenprestatie 

opgelegd krijgen. Met als doel: Sociaal 
kwetsbare mensen Die via 
vrijwilligerswerk weer deelnemen aan 
de maatschappij. 
 
Extra begeleiding en ondersteuning 
voor vrijwilliger én organisatie  
Deze specifieke doelgroep heeft 
behoefte aan begeleiding, omdat het 
niet lukt zelfstandig vrijwilligerswerk 
of aan dagbesteding te gaan doen. 

Organisaties willen vrijwilligers die 
meer begeleiding nodig hebben, wel 
plaatsen, maar de toeleiding van deze 
vrijwilligers naar vrijwilligerswerk is 
niet altijd gemakkelijk. Het gaat om 
vrijwilligers die moeite hebben of 
problemen ervaren bij het participeren 
in de maatschappij. Dat komt 
gedurende het vrijwilligerswerk veelal 
tot uiting. Zowel de organisaties als de 
vrijwilligers zelf ervaren hierbij 
problemen. Voorheen resulteerde dit 
in een deceptie voor beide partijen en 
werd het vrijwilligerswerk beëindigd. 
Met het vrijwillige coachproject wordt 

ondersteuning geboden aan zowel 
organisaties als aan vrijwilligers door 
de inzet van een vrijwillige coach. De 
vrijwillige coach biedt beide partijen de 
begeleiding die nodig is om succesvol 
vrijwilligerswerk te kunnen verrichten.  
 
Opleiding coachvrijwilliger en 
intervisie  
Er zijn in 2017 veertien coaches 
getraind tijdens drie trainingen. In de 
basistraining worden onderwerpen 
behandeld als: gesprekstechnieken, 
vragen stellen, feedback geven, 
omgaan met weerstand en grenzen 
stellen. Door oefeningen en 
casusbespreking krijgt de vrijwillige 
coach een goed beeld van het coachen. 
Naast de basistraining vinden er 
intervisiebijeenkomsten plaats met 
collega-vrijwillige coaches en volgende 
zij de basistraining Psychiatrie. De 
vrijwillige coach wordt ondersteund 
door een professional van het 
Vrijwilligerspunt, waar zij voor vragen 
en advies terecht kunnen.  
 
Cijfers 

 
Aantal bijeenkomsten 8 
Aantal deelnemers 69 
Succesvolle 
plaatsingen 

42 

Aantal participerende 
maatschappelijke 
organisaties 

55 
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9.8 Beursvloer aan de Vliet 
Met de Beursvloer aan de Vliet 
stimuleert het Vrijwilligerspunt de 
samenwerkingsverbanden tussen het 
bedrijfsleven en het maatschappelijk 
veld (vrijwilligersorganisaties, 
culturele instellingen, 
(sport)verenigingen en zorg- en 
welzijnsinstellingen) in Leidschendam-
Voorburg. De Beursvloer is een 
platform waar bedrijven en 
maatschappelijke organisaties (mo’s) 
persoonlijk met elkaar in contact 
komen en concrete 
samenwerkingsafspraken (matches) 

maken. De Beursvloer aan de Vliet 
wordt om de twee jaar georganiseerd. 
De Beursvloer vond plaats op 1 
november 2017. 
 
Workshop 
Om de maatschappelijke organisaties 
goed voor te bereiden is de workshop 
‘Haal het maximale uit de Beursvloer’ 
georganiseerd. Hier hebben 8 
maatschappelijke organisaties aan 
deelgenomen  
 
Cijfers 
 
 Aantal 
Aantal matches 113 
Aantal deelnemende 
bedrijven 

29 

Aantal personen namens 
de bedrijven 

37 

Aantal deelnemende 
maatschappelijke 
organisaties 

33 

Aantal personen namens 
de maatschappelijke 
organisaties 

65 

Samenwerkingspartners 17 

9.9 Programma Maatschappelijk 
verantwoord verenigen 
Het Vrijwilligerspunt participeert in het 
programma Maatschappelijk 
Verantwoord verenigen (MVV) van de 
gemeente Leidschendam-Voorburg. 
MVV ondersteunt, faciliteert en 
stimuleert sportclubs, wijkverenigingen, 
scouting en culturele verenigingen om 

een bredere maatschappelijke 
betrokkenheid vorm te geven en zich 
(door) te ontwikkelen naar een 
moderne, vitale organisatie met een 
brede sociale functie in de wijk. Dit 
programma is een samenwerking 
tussen de gemeente Leidschendam-
Voorburg, MVV Nederland en Sport & 
Welzijn en de Gemeente Leidschendam-
Voorburg. Het Vrijwilligerspunt 
participeert sinds december 2015 in dit 
programma. 
 
De rol van het Vrijwilligerspunt in het 
programma: 

 Organisatie Meet & Match 
bijeenkomst 

 Verbinden van organisaties 

 MVV Nieuwsbrief 

 Communicatie MVV 

 Meedenken over opzet 
subsidieronden 

 
Het gezamenlijke programma heeft 
geleid tot de volgende opbrengst: 
 

Cijfers  

MVV trajecten 2 trajecten 
4 
intakegesprekken 

Meet & Match 70 personen 
aanwezig 
40 organisaties 
aanwezig 
64 gemaakte 
matches 

Subsidieronde 
1 MVV 

50 toegekende 
subsidies 

Subsidieronde 
2 MVV 

50 toegekende 
subsidies 

 
9.10  Netwerk Zorgvrijwilligers  
De afgelopen periode heeft er op 
verschillende fronten binnen de 
informele zorg een transitie ingezet. 
Door te investeren in een netwerk 
zorgvrijwilligers wordt met partners 
stappen gezet om de onderlinge 
samenwerking te intensiveren op het 
gebied van werving van 
zorgvrijwilligers, 
deskundigheidsbevordering en 
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zichtbaarheid en bekendheid van deze 
vorm van informele zorg.  
 
Het project zorgvrijwilligers past 
geheel in de transformatiegedachte 
van de gemeente Leidschendam - 
Voorburg. Het ondersteunt de gestelde 
doelen uit het sociaal kompas om 
zelfredzaamheid en participatie van 
maatjes/zorgvragers te ondersteunen 
door inzet van zorgvrijwilligers. De 
ondersteuning van het netwerk loopt 
tot mei 2018. 
 
Binnen het netwerk is er aan de 

volgende resultaten gewerkt: 
 
Borging: Een actief, zelfsturend 
netwerk Zorgvrijwilligers 
 De inzet van een transitiemakelaar 

informele Zorg bij Woej/het 
Vrijwilligerspunt die zich bezig 
houdt met: 
o Bestuurlijke commitment 

faciliteren. Er zullen 
gesprekken moeten 
plaatsvinden met de 
bestuurders van de partijen in 
het netwerk om te 
inventariseren wat er nodig is 
om bestuurlijke commitment te 
realiseren. 

o Er wordt samen met de 
gemeente een bestuurlijk 
convenant opgesteld met 
scherpe doelen (minder 
vrijblijvend) en ondertekend 
door bestuurders van 
netwerkorganisaties en 
wethouder. Het afsluiten van 
een convenant draagt bij aan de 
structurele lokale 
samenwerking om gezamenlijk 

op te kunnen trekken in de 
werving, zichtbaarheid en 
training van zorgvrijwilligers in 
onze gemeente. 

o Faciliteren van het netwerk 
door continuering bijeenkomen 
van het netwerk; 4 á 6 x per 
jaar. 

o Het stimuleren van de 
onderlinge afstemming en op 
het gebied van casuïstiek 

bespreking en 
deskundigheidsbevordering. 

o Het onderzoeken of het 
bestaande aanbod dekkend is 
voor Leidschendam-Voorburg of 
dat er hiaten in het aanbod 
bestaan.  

o Borgen / overdragen van de 
taken van de transitiemakelaar 
naar de leden van de 
netwerkorganisatie. (bijv. 
voorzittersrol en secretarisrol 
werktafel).En bekijken welke 
ondersteuning structureel 
nodig is. 

o Verkennen van verbreding en 
verdieping van het netwerk 
door nader onderzoek te doen 
naar de hiaten in het aanbod 
van maatjesprojecten. 
Onderzoeken of 
maatjesprojecten uit een ander 
segment kunnen aansluiten bij 
dit netwerk. Denk aan 
schuldhulpverleenmaatjes, 
taalmaatjes en maatjes 
vluchtelingen.  

o Contact onderhouden met de 
opdrachtgever (gemeente LV), 
andere aanpalende gemeenten 
en relevante stakeholders.  

Uitbreiding van het aantal 
zorgvrijwilligers in de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. 

 
Inzet van een 
communicatiemedewerker bij 
Woej/Vrijwilligerspunt die zich 
bezig houdt met: 
o Research doen naar welke 

doelgroepen zich lenen om 

als zorgvrijwilliger aan de 
slag te gaan. In huidig 
netwerk zijn onderzoeken 
gedaan en ook landelijk. 

o Aansturen van de werkgroep 
werving binnen het netwerk. 

o Opzetten van een 
gezamenlijke innovatieve 
wervingscampagne waarbij 
verschillende 
communicatiemiddelen 
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ingezet worden voor 
zorgvrijwilligers in 
Leidschendam-Voorburg.  

o Ontwerpen van een eigen 
beeldmerk van het netwerk. 

o Een subpagina van de 
Vrijwilligerspuntwebsite 
moet omgebouwd worden 
om als landingspagina te 
fungeren voor communicatie 
uitingen. 

o Een meerjarig 
communicatieplan 
schrijven.9.10.3. 
Bekendheid generen aan 

informele alternatieven voor 
geïndiceerde ondersteuning. 

 Inzet van de transitiemakelaar 
Informele Zorg 

o Aansturen van de werkgroep 
zichtbaarheid en 
gezamenlijk presentaties 
geven bij bijvoorbeeld het 
Sociaal Servicepunt. 

o Netwerkbijeenkomst 
organiseren met het netwerk 
om bekendheid te geven aan 
de informele alternatieven.  

o Inzet van de 
communicatiemedewerker 

o Ontwikkelen van 
communicatie uitingen van 
het netwerk om de 
zichtbaarheid te vergroten. 

Een compleet aanbod aan 
trainingen voor zorgvrijwilligers 
zodat zij in staat zijn breed 
inzetbare informele zorg te bieden. 

 Inzet van transitiemakelaar 
Informele Zorg 

o Samen met het netwerk 

een overzicht maken van 
het bestaande aanbod. 

o Research doen naar wat 
er landelijk offline (goede 
voorbeelden) als online 
aangeboden wordt.  

 

9.11 Platform Welkom in LV 
Het Vrijwilligerspunt begeleidde en 
ondersteunde het platform Welkom in 
LV en nam deel aan de overleggen.  
Het platform is een beweging van 
betrokken burgers en tien 
maatschappelijke organisaties uit 
Leidschendam-Voorburg zoals de 
Raad van Kerken, Woej, FOX AOB, 
IBCE en Vluchtelingenwerk. Zij zet 
haar positieve energie in om 
vluchtelingen een warm welkom te 
geven en ze te helpen een toekomst op 
te bouwen. Vanaf september nam het 
Vrijwilligerspunt alleen deel aan de 

overleggen van het platform.  
 
 
Manifestatie Welkom Hier 
Het platform WelkominLV en de 
mensenrechtenorganisatie Justice and 
Peace organiseerden op zaterdag 25 
maart samen de manifestatie Welkom 
Hier. Het Vrijwilligerspunt 
ondersteunde het platform bij de 
organisatie van het evenement dat 
plaatsvond in de Oude Kerk in 
Voorburg. Tijdens dit evenement 
ontmoetten inwoners en vluchtelingen 
elkaar en konden ze kennis maken 
met de activiteiten die er in de 
gemeente zijn voor, door en met 
vluchtelingen. Muziek, dans en 
inspirerende verhalen zorgden voor 
verbinding, voor samen genieten en 
samen geloven in een mooie toekomst. 
Burgemeester Klaas Tigelaar verzorgde 
de opening.  
 
Cijfers 

Overleg Platform 6 keer bij elkaar 
geweest 

Overleg platform 
en Justice & 
peace voor 
manifestatie 

5 keer bij elkaar 
geweest 

Bezoekers 
Manifestatie 

 
500 bezoekers 

Aantal 
organisaties op de 
manifestatie  

 
12 organisaties 

 
9.12 Waardering Vrijwilligers 
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De gemeente wil elk jaar iets extra’s 
doen voor haar vrijwilligers om hen te 
bedanken voor hun waardevolle inzet.  
In 2017 is na het succes van 2016 
weer gekozen voor een decembergroet.  
De gemeente trakteerde 2134 
vrijwilligers op een decembergroet. 
Hiervoor konden vrijwilligers 
zich aanmelden op de website 
www.decembergroetlv.nl. Op 
7 december 2017, de dag van 
de vrijwilliger, heeft 
wethouder Floor Kist de eerste 
decembergroetkransen 
uitgereikt.  

 
 
 

 

 
9.13 Statistieken Vrijwilligerspunt 
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