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1. Voorwoord
Van Welzijn naar SamenDoen
Dit is het eerste jaarverslag van de ‘Stichting SamenDoen Leerdam & Zederik’, het jaarverslag
2015 verscheen nog onder de naam ‘Stichting Welzijn’. Het was niet enkel een naamswijziging die
in verslagjaar 2016 plaatsvond….
Het oogt zo simpel, de woorden onder het hoofdstuk ‘Transformatie’ bij 3.2 van dit jaarverslag:
‘In 2016 is Stichting Welzijn getransformeerd van een traditionele en naar binnen gerichte
organisatie naar een innovatief, ondernemend en verbindend SamenDoen’.
In 2015 vonden de eerste discussies plaats over de nieuwe koers en werden de hoofdlijnen
getekend. Het jaar 2016 was een (in)spannend jaar, omdat plannen in de praktijk vormgegeven
moesten worden en wéér nieuwe ideeën op tafel kwamen. En natuurlijk steeds de vraag: ‘Wat
hebben de bewoners van ons werkgebied aan SamenDoen?’
Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten die werden verricht en geeft ook antwoord op die
zojuist gestelde vraag. Waar het jaarverslag geen inzicht in geeft, is al het werk wat achter de
schermen werd verricht om de plannen te realiseren. Er is ontzettend veel werk verzet door het
team van SamenDoen, al dan niet in samenwerking met projectpartners en door onze vrijwilligers
die op tal van terreinen actief zijn. Via dit voorwoord dank ik namens de Raad van Toezicht
eenieder voor de bijdrage die werd geleverd. Tot slot dank ik de gemeente Leerdam voor de
samenwerking en het gegeven vertrouwen.
Rienk van Splunder, voorzitter
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2. Inleiding
De gemeente heeft in 2016 geïnvesteerd in SamenDoen, met als doel een innovatieve en brede
welzijnsinstelling te krijgen die op transparante wijze maatschappelijke resultaten behaald. Op
basis hiervan zijn de subsidiebeschikkingen 2016 uitgewerkt.
In dit jaarverslag wil SamenDoen laten zien welke beoogde resultaten uit de beschikkingen (en
nog meer) ook daadwerkelijk zijn behaald. Op deze wijze legt SamenDoen verantwoording af aan
de gemeente, politiek en Leerdammer over wat ze terugkrijgt voor de investering.
Op basis van het werk-/jaarplan worden de resultaten per kwartaal en jaar verantwoord in
resultaatsessies conform het beleid/proces resultaatgericht werken en verantwoorden (zie
beleid/proces resultaatgericht werken en verantwoorden).
Dit jaarverslag is een samenvatting van de meer uitgebreide verantwoording 2016. Als u behoefte
heeft aan meer informatie over een bepaald onderwerp, dan verwijs ik naar het betreffende
document. De financiële resultaten worden verantwoord in een apart financieel jaarverslag en
vallen derhalve buiten de scope van dit jaarverslag.
Het jaarverslag 2016 is als volgt opgebouwd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Voorwoord
Inleiding
Organisatie
Cliënten
Mantelzorg
Sociale Netwerk Versterking
Vrijwilligers
Mensen Afstand Arbeidsmarkt
Burgerinitiatieven
Gezond in Leerdam
Bewegen & Sport op- en na school
Cultuur op- en naschool
Conclusie en aanbeveling

Maart is het jaarverslag 2016 voorzien van foto’s te downloaden vanaf onze site
www.samendoen.expert.
We zijn trots op de behaalde resultaten en wensen u veel leesplezier toe.
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3. Realisatie 2016 SamenDoen
3.1 Opdracht
SamenDoen heeft de opdracht van de gemeente
gekregen om te transformeren naar een brede
innovatieve welzijnsinstelling die verbindt,
vernieuwt, zichtbaar en ondernemend is en
resultaatgericht werkt. Samengevat: haar
organisatie te herinrichten en te optimaliseren
naar een voorwaardenscheppende infrastructuur.

3.2 Transformatie
In 2016 is St. Welzijn getransformeerd van een traditionele en naar binnen gerichte organisatie
naar een innovatief, ondernemend en verbindend SamenDoen.
De maatschappelijke opdracht van SamenDoen is uitgebreid met nieuwe aandachtsgebieden,
zoals Sociale Netwerk Versterking, Participatie, Bewegen, Sport en Cultuur.
SamenDoen vervult nieuwe rollen binnen het Sociaal Domein, zoals het ontwikkelen van een
breed 0e lijn aanbod, linking pin tussen 0e en 1e lijn, met een verschuiving naar het voorliggende
veld, integrale aanpak vraagstukken en netwerkaanpak, vertegenwoordiger 0e lijn in projecten en
een voortrekkersrol in verbinden, vernieuwen en resultaatgericht werken.
SamenDoen heeft haar interne organisatie op orde gebracht middels een professionalisering van
het team, directeur en Raad van Toezicht, een nieuwe identiteit, uitstraling en website (zie
www.samendoen.expert), een Leerdam brede ketensite voor sociale activiteiten (agenda) en
vacatures vrijwilligers (vacaturebank), een nieuw resultaatgericht cliëntvolgsysteem incl.
betrouwbare data en de professionalisering van het financieel beheer.

3.3 Projecten en activiteiten
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uitvoeringsagenda sociaal domein: De gemeente en SamenDoen hebben een
uitvoeringsagenda gemaakt en uitgevoerd, met als doel de transformatie binnen het
Sociaal Domein Leerdam breed te synchroniseren. Eind 2016 is deze agenda
geactualiseerd voor 2017.
Stuurgroep Wonen, Zorg, Welzijn en Participatie: Samendoen participeert in de
stuurgroep Wonen, Zorg, Welzijn en Participatie. Vanuit deze stuurgroep zijn 4
werkgroepen aan de slag, te weten informele zorg, dagopvang, wonen & zorg en innovatie.
Samendoen is trekker van de werkgroep informele zorg en deelnemer van de werkgroep
dagopvang en vervoer. De stuur- en werkgroepen lopen door in 2017.
Leerdam brede aanpak Sociale Netwerk Versterking (SNV): Vanuit de werkgroep
informele zorg ontwikkelde Samendoen i.s.m. ketenpartners een Leerdam brede aanpak
van SNV. SNV heeft als doel dat kwetsbare burgers beschikken over een actief en
betrokken informeel (zorg)netwerk en dat dit netwerk wordt ondersteund door
professionals. In 2017 wordt hier een vervolg aan gegeven.
Preventie opvoedingsproblematiek: De gemeente, SamenDoen, Jeugd GezondheidsZorg
en het Sociaal Team hebben een aanpak ontwikkeld voor preventie in
opvoedondersteuning. De aanpak richt zich op themabijeenkomsten en community ’s voor
opvoeders. Deze aanpak wordt in 2017 geïmplementeerd.
Consultatie Bureau Ouderen (CBO): Het CBO heeft als doel om kwetsbare ouderen
vroegtijdig in beeld te krijgen en te ondersteunen. Huisartsen en wijkverpleegkundigen
zijn trekker van dit project. SamenDoen denkt en werkt mee aan het opzetten van een CBO.
Dit in samenhang met het signalerend huisbezoek 75+. In 2016 is er een pilot geweest. In
2017 zal het CBO worden geëvalueerd en uitgerold.
Dementievriendelijke gemeente (DVG): SamenDoen neemt deel aan de projectgroep
DVG en is samen met Alzheimer Nederland trekker van het deelproject om Leerdam
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dementie vriendelijk en vaardig te maken. Het plan is opgesteld en kan na goedkeuring in
2017 worden uitgevoerd.
7.

Samenwerken:






De samenwerking met de gemeente is geïntensiveerd.
In 2016 is een samenwerking aangegaan met Stichting Jeugd en Jongerenwerk. Dit
heeft geresulteerd in een gezamenlijke aanbesteding van het jongerenwerk voor 2017.
Er is een samenwerking tot stand gebracht met Stichting Welzijn Vianen (SWV). Dit
heeft geresulteerd in een gezamenlijke visie, welke gepresenteerd is voor de
gemeenten VLZ. De stichtingen gaan in de nabije toekomst de samenwerking
intensiveren door elkaars sterke punten benutten.
De samenwerking met het Sociaal Team en AVRES is geïntensiveerd. Dit heeft o.a.
geresulteerd in een integrale aanpak van schulden en participatie.

3.4 Organisatie
Samenstelling Personeel












Directeur: Saskia Smeenk
Adviseur Cliënten: Hanneke Mensch
Adviseur Mantelzorg: Lia van de Water en Marianne Kats
Adviseur Vrijwilligers: Lenneke Manschot
Adviseur Sociale Netwerkversterking (SNV): Marianne Kats
Adviseur Burgerinitiatieven: Esther Leenhouts (vanaf juli 2016/in dienst bij St. Jeugd en
Jongerenwerk Midden-Holland)
Adviseur Participatie: Marielle Don (gedetacheerd vanuit AVRES)
Bureaumedewerker: Anne Sterk, Lia de Vries, Ellen Franck en Marijke van Beusekom
Combinatiefunctionaris Sport: Tim aan den Toorn en Kim Overbeek
Combinatiefunctionaris Cultuur: Sacha Kraan en Kim Overbeek
Buurtsportcoach: Adil el Kasmi en Machiel van Kolck (vanaf mei 2016)

Directeur Saskia Smeenk

Van links naar rechts:
Combinatiefunctionarissen:
SNV/Mantelzorg
Marianne Kats
Participatie
Marielle Don
Vrijwilligers
Lenneke Manschot
Peer to Peer
Romy Slagboom
Burgeninitiatieven Esther Leenhouts
Cliënten
Hanneke Mensch
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Van links naar rechts:
Combinatiefunctionarissen Sport en
Cultuur
Tim aan den Toorn
Machiel van Kolck
Sacha Kraan
Kim Overbeek

Van links naar rechts:
Bureaumedewerkers
Ellen Franck
Marijke van Beusekom
Roelina Reedijk
Anne Sterk
Lia de Vries

Personeelsgegevens
 Formatie: 10,5 fte (Leerdam en Zederik)
 Aantal medewerkers incl. directeur: 16 (Leerdam en Zederik)
 Ziekteverzuim: 15,5%, waarvan 3 langdurig zieke medewerkers en 3 kortdurend zieke
medewerkers (< 2 weken)
 Honorering directeur en medewerkers vindt plaats op basis van de CAO Welzijn.
Leer/werk/stageplekken
 Pieter van der Wiele (1e half jaar)
 Sonja van Bodegraven (1e half jaar)
 Michiel Hurkmans (3e kwartaal)
 Romy Slagboom (4e kwartaal)

Samenstelling Raad van Toezicht






Bestuurlijke- en politieke verhoudingen: Rienk van Splunder (voorzitter)
Juridisch en procedureel: Guus Boogaard (secretaris)
Financieel en economisch: Evert Gerards
Technologische innovatie en ICT: Rob van Mook (per 1-10-2016)
Sociaal Domein en innovatie: vacature

Honorering vindt plaats op basis van een vrijwilligersvergoeding.

Relevante leveranciers




C3 te Leerdam voor het on The Cloud cliëntvolgsysteem en de website.
Tegetel te Gorinchem voor de kantooromgeving en telefonie
Con4All te Gorinchem voor de boekhouding en salarisadministratie.
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4. Realisatie 2016 Cliënten
4.1 Opdracht
De opdracht van de Adviseur Cliënten is om ondersteuning op maat te bieden bij mensen met een
hulpvraag op diverse gebieden, zoals huishoudelijke hulp, vervoer, zorg, begeleiding, schulden,
formulieren en sociale contacten. Doelstelling van de ondersteuning is de toename of het behoud
van zelfredzaamheid, dat er een zichtbare verschuiving is van zware professionele hulp/zorg (2e
en 3e lijn) naar lichte hulp/zorg (0e en 1e lijn). Het is de bedoeling dat 80% van de cliënten
tevreden is over de geboden ondersteuning.
De Adviseur Cliënten is lid van het Sociaal Team. Door de inzet van formele en informele hulp via
het Sociaal Team zal het aantal niet-zelfredzame burgers afgenomen zijn. Daarnaast is de opdracht
van de Adviseur Cliënten dat middels het SHB ouderen goed geïnformeerd worden en dat hierbij
is ingespeeld op en de verbinding gezocht is met ontwikkelingen uit de omgeving.
Voor wat betreft het PGB heeft de Adviseur Cliënten de opdracht gekregen om het PGB Welzijn
ten behoeve van kwetsbare burgers op zich te nemen.

4.2 Resultaten
In 2016 heeft de Adviseur Cliënten 120 cliënten naar tevredenheid ondersteund. Bij de helft is
de zelfredzaamheid toegenomen. Bij de meest kwetsbaren (de helft) is het meestal gelukt om
het niveau van zelfredzaamheid te behouden. Er zijn 181 signalerende huisbezoeken 75+ (SHB)
afgelegd. Naar aanleiding van het SHB is er bij 80 cliënten een vervolgactie geweest. De top 3
van de meest voorkomende problemen die gesignaleerd werden, zijn: WMO-zaken, zoals het
aanvragen van een gehandicapte parkeerkaart, te weinig huishoudelijke ondersteuning, het
aanvragen van een Molenhopperpas, etc. Financiën/huisvesting; ouderen willen graag in eigen
woning blijven wonen, maar aanpassingen worden niet altijd vergoed.

Digitalisering en administratie zorgen ook voor veel problemen bij ouderen, bijvoorbeeld bij
het doen van bankzaken, belastingszaken etc. Er zijn 837 hulpvragen bij SamenDoen
binnengekomen die direct zijn beantwoord, dan wel doorverwezen. Voor 18 kwetsbare burgers
zijn wensen mogelijk gemaakt vanuit het PGB Welzijn.

4.3 Projecten en activiteiten
1.
2.

3.

Sociaal Team: De Adviseur Cliënten is lid van het Sociaal Team. Daarmee is ze linking pin
tussen 0e en 1e lijn ondersteuning.
Integrale aanpak schulden: Vanuit SamenDoen, Sociaal Team en AVRES worden
schulden integraal aangepakt. Hierbij wordt vaak ook een vrijwilliger ingezet voor
praktische ondersteuning. De Adviseur Cliënten begeleidt cliënten met financiële
problemen en vrijwilligers thuisadministratie.
Signalerend huisbezoek 75+ (SHB): De Adviseur Cliënten organiseert de huisbezoeken
75+, begeleidt de vrijwilligers die dit doen en geeft zo nodig een vervolg aan dit bezoek.
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4.

5.
6.
7.

PGB Welzijn: De Adviseur Cliënten heeft een bescheiden geldbedrag (PGB Welzijn)
toegekend aan kwetsbare mensen met een smalle beurs voor specifieke wensen, zoals
sportschoolabonnement, zwemles voor 18+ en een bezoek aan dochter.
Consultatie Bureau Ouderen (CBO): De Adviseur Cliënten denkt mee over het opzetten
van een CBO. Dit in samenhang met het SHB.
Armoedepact Leerdam: De Adviseur Cliënten participeert in het netwerk voor het
armoedepact. Dit pact heeft als doel om financiële problemen te voorkomen, zoals
schulden en huisuitzetting.
Kerstdiner eenzame ouderen: De cliëntadviseur organiseerde i.s.m. het Ouderenfonds
het jaarlijkse kerstdiner voor ongeveer 30 eenzame ouderen. Vrijwilligers maakten een
heerlijk driegangendiner.

Activiteitenbegeleiding Noorderberg

4.4 Klantverhaal
Een vrijwilliger thuisadministratie heeft - onder begeleiding van de Adviseur Cliënten - een man
anderhalf jaar ondersteund om uit de schulden te komen. In het begin was het een intensief traject.
Daarna werd de ondersteuning stap voor stap afgebouwd. Inmiddels is het zo ver dat de dochter
van de man het financiële beheer kan overnemen van de vrijwilliger. De man is ontzettend blij met
de geboden ondersteuning van de vrijwilliger en Adviseur Cliënten. Hij is uit de financiële
problemen en kan zijn leven weer oppakken.

5. Realisatie 2016 Mantelzorg
5.1 Opdracht
De opdracht van de Adviseur Mantelzorg is om
ondersteuning op maat te bieden aan (overbelaste)
mantelzorgers, met als doel dat er meer mantelzorgers in
kaart zijn gebracht, dat de overbelasting afneemt en dat de
mantelzorgondersteuning gewaardeerd wordt door 80%
van de mantelzorgers. Alle in 2015 in kaart gebrachte
mantelzorgers worden door de adviseur bezocht en zo
nodig ondersteund. De adviseur luistert, stelt vragen en
denkt mee over oplossingen, versterkt het eigen netwerk
en verwijst naar regelingen en voorzieningen.
Verder heeft de adviseur de taak om het platform mantelzorg te coördineren, om de week van de
mantelzorg en mantelzorgwaardering te organiseren, alsook andere informatieve/ontspannende
activiteiten voor mantelzorgers. Er is uitvoering gegeven aan maatregelen m.b.t. de uitkomsten
van de Persona aanpak. Bij alle georganiseerde activiteiten is rekening gehouden met de
resultaten van de Persona aanpak en het overleg met mantelzorg coördinatoren. Daarnaast is het
integrale ondersteuningsaanbod waar mogelijk gebundeld.
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5.2 Resultaten
Er zijn 382 mantelzorgers in beeld bij SamenDoen, waarvan begin 2016 139 mantelzorgers
overbelast waren. Door de ondersteuning van de adviseur en vrijwillige netwerkcoaches zijn er
eind 2016 nog maar 15 mantelzorgers overbelast. Het aantal overbelaste mantelzorgers is dus
afgenomen met 124 d.w.z. verminderd met ruim 90%. Redenen voor deze afname zijn dat
mantelzorgers zich gekend en gehoord voelen, geïnformeerd worden over regelingen en
voorzieningen en weten dat ze bij SamenDoen terecht kunnen als het niet meer gaat. Ruim 99%
van de mantelzorgers is tevreden over de geboden ondersteuning.

5.3 Projecten en activiteiten
1.

2.
3.
4.

Platform Mantelzorg: Vanuit het platform werken instellingen samen om mantelzorgers
in beeld te krijgen en integrale ondersteuning te organiseren. De Adviseur Mantelzorg
coördineert dit platform. Het platform is 5 keer bij elkaar geweest en heeft het bestaande
ondersteuningsaanbod in kaart gebracht.
Week van de mantelzorg: Vanuit het platform mantelzorg is er een verwenprogramma
georganiseerd voor mantelzorgers met leuke workshops. Er hebben 281 mensen aan
deelgenomen en ruim 80% was hier tevreden over.
Mantelzorgwaardering: SamenDoen organiseerde de mantelzorgwaardering. 274
mantelzorgers (Leerdam en Zederik) zijn gewaardeerd met een geldbedrag.
Bijeenkomsten mantelzorgers: SamenDoen heeft bijgedragen aan de organisatie en/of
PR van de volgende bijeenkomsten: Alzheimercafé, cursus de Zorg de Baas,
lotgenotencontact en wekelijkse inloop voor mensen met een niet aangeboren
hersenletsel (NAH).

5.4 Klantverhaal
Een man zorgt voor zijn invalide vrouw. Echter, doordat de huishoudelijke hulp is teruggebracht,
is de man overbelast geraakt. De adviseur heeft de verbinding gelegd met het WMO-loket, met als
gevolg een herindicatie en uitbreiding van uren voor huishoudelijke ondersteuning. Resultaat: de
man voelt zich niet meer overbelast, doordat hem ondersteuning geboden wordt. Hij heeft nu
meer tijd en aandacht voor zijn vrouw.
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6. Realisatie 2016 Sociale Netwerk Versterking (SNV)
6.1 Opdracht
De opdracht van de Adviseur SNV is om in samenwerking met zorginstellingen, het Sociaal Team
en het WMO-loket binnen en buiten SamenDoen SNV te implementeren. SNV heeft als doel dat
kwetsbare burgers beschikken over een actief en betrokken informeel (zorg)netwerk en dat dit
netwerk wordt ondersteund door professionals.

6.2 Resultaten
1. 0e lijn SNV: De adviseur heeft in 2016 0e lijn SNV ontwikkeld en toegepast voor
overbelaste mantelzorgers.
2. Training: De adviseur heeft voor het team van SamenDoen en collega’s van ketenpartners
een training Oplossingsgericht Werken en SNV georganiseerd. Hier hebben 15
professionals aan deelgenomen.
3. Intervisie: Als follow up na de training organiseerde de Adviseur SNV-intervisies voor het
leren toepassen van SNV in de dagelijkse praktijk. Dit wordt voortgezet in 2017.
4. Vrijwillige netwerkcoaches: De adviseur heeft 2 vrijwillige netwerkcoaches opgeleid.
Deze zijn opgeleid en ingewerkt om ingezet te kunnen worden bij overbelaste
mantelzorgers.
5. Leerdam brede aanpak SNV: De adviseur denkt en werkt vanuit haar expertise mee aan
de Leerdam brede aanpak SNV.

6.3 Klantverhaal
Een mantelzorger zorgt voor haar partner met dementie. Zij wil graag op maandag bridgen,
maar zij durft niemand te vragen om voor haar man te zorgen. Door het gesprek met de adviseur
komt naar voren dat haar man goed contact heeft met hun kleindochter en dat het goed is om
hun kleindochter te vragen om de zorg voor haar man af en toe over te nemen. Het blijkt dat de
kleindochter het fijn vindt om iets te doen. De man met dementie is er ook blij mee. Het resultaat
is dat de mantelzorger 1 keer per week kan bridgen en hierdoor de zorg voor haar man kan
volhouden.

7. Realisatie 2016 Vrijwilligers
7.1 Opdracht
De opdracht van de Adviseur Vrijwilligers is dat SamenDoen beschikt over 125 (zorg)vrijwilligers
die worden ingezet bij kwetsbare burgers, dat 80% tevreden is over de geboden ondersteuning
en dat SamenDoen 100 (zorg)vrijwilligers koppelt aan (zorg)instellingen. Daarnaast is de
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adviseur verantwoordelijk voor de coördinatie van het netwerk vrijwilligers, heeft eenheid en
afstemming aangebracht in het vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en de adviseur regelt de
organisatie van de dag van de vrijwilliger. Ook is het betrekken van alloctone Leerdammers bij
vrijwilligerswerk en het stimuleren van burgers om ontmoetingsactiviteiten te organiseren een
opdracht voor de adviseur.

7.2 Resultaten
In 2016 heeft SamenDoen 82 (zorg)vrijwilligers ingezet: 9 signalerend huisbezoek, 10
thuisadministratie/budgetcoaches, 2 netwerkcoaches, 28 maatjes, 12 praktische maatjes, 10
Noorderberg/telefooncirkel en 11 verkeersregelaars. Er zijn 69 nieuwe vrijwilligers in aantocht
(zie hieronder). Alle maatjes d.w.z. 100% is tevreden over de geboden ondersteuning.
SamenDoen heeft 23 i.p.v. 100 (zorg)vrijwilligers gekoppeld aan instellingen. Ze heeft
laatstgenoemde resultaat niet gehaald, omdat de ketensite met de vrijwilligers vacaturebank pas
eind 2016 online was. De verwachting is dat dit wel gehaald wordt in 2017.

Maatjes

7.3 Projecten en activiteiten
1.
2.

3.

4.

5.

Diaconaal Platform Leerdam (DPL)/ Kerken: Eind 2016 zijn 39 nieuwe vrijwilligers
bekend die door SamenDoen ingezet kunnen worden bij mensen met een hulpvraag.
Vrijwilligers met een migratie achtergrond: Er zijn 30 nieuwe vrijwilligers geworven
met een migratieachtergrond via een samenwerking met een sleutelfiguur uit de
gemeenschap. Zij worden in 2017 opgeleid en ingezet binnen en buiten hun eigen
gemeenschap.
Netwerk vrijwilligers: SamenDoen, gemeente en
zorgorganisaties hebben een gezamenlijk netwerk
gecontinueerd voor o.a. gezamenlijk scholingsaanbod en
de werving en PR van en over vrijwilligers. Er zijn eerste
stappen genomen om dit netwerk uit te breiden met
andere maatschappelijke organisaties.
Dag van de vrijwilliger en vrijwilligersmagazine: Dit
heeft SamenDoen i.s.m. het platform georganiseerd, met
o.a. een theaterworkshop en een hapje en drankje. De
vrijwilligers (36) die geweest zijn, voelden zich
gewaardeerd. Eind januari 2017 rolt er bij ruim 9.000 huishoudens een
vrijwilligersmagazine op de deurmat. Hiermee wil SamenDoen het stoffige imago van
vrijwilligerswerk van zich afschudden.
Vrijwilligersbeleid: SamenDoen heeft haar vrijwilligersbeleid veranderd. Ze richt zich
meer op samenwerking tussen ketenpartners en besteedt meer aandacht aan het opleiden
en begeleiden van haar eigen vrijwilligers. In 2017 gaat ze haar beleid op papier zetten.
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6.

Opleiden en begeleiden van maatjes: De adviseur vrijwilligers begeleidt de groep
vrijwillige maatjes. Ze koppelt, ondersteunt en begeleidt. Resultaat: 100 % van de
vrijwilligers is tevreden. 80% heeft de gestelde doelen behaald.

7.4 Klantverhaal
Een vrijwilliger maakte kenbaar tijdens een intakegesprek met de Adviseur Vrijwilligers dat zij
graag een zinvolle invulling wil geven aan haar vrije tijd en iets wil betekenen voor anderen. Door
de korte lijnen binnen SamenDoen wist de Adviseur Vrijwilligers van de Adviseur Cliënten dat er
een hulpvrager zich gemeld heeft die graag meer naar buiten wil, maar dit niet meer zelfstandig
kan. Door de koppeling tussen de vrijwilliger en de hulpvrager is hulpvrager meer buiten en heeft
de vrijwilliger een zinvolle invulling en een voldaan gevoel.

8. Realisatie 2016 Participatie
8.1 Opdracht
De opdracht voor de Adviseur Participatie is om 50 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
maatschappelijk actief te maken en te laten stijgen op de participatieladder en om 10 van hen in
te zetten als ervaringsdeskundige. Daarnaast heeft de adviseur de opdracht gekregen om 5
bijeenkomsten/scholingsactiviteiten te organiseren. De adviseur en gemeente coördineren
samen het platform participatie. Verder zit de Adviseur Participatie in het Sociaal Team.

8.2 Resultaten
In 2016 zijn 50 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd, met als resultaat:
6 uitgestroomd naar werk, 2 uitgestroomd naar opleiding, 1 uitgestroomd naar dagopvang, 3
klaar voor werk, 7 ingezet als vrijwilliger, 3 in bemiddeling naar vrijwilligerswerk, 10 lopende en
5 net gestarte trajecten. Van de 50 zijn tot nu toe 37 mensen geactiveerd en/of gestegen op de
participatieladder. Van de resterende 13 mensen zijn er 2 doorgeleid naar het Sociaal Team, 5 ziek
en 7 niet bereikbaar. Extra: de adviseur heeft 16 cliënten gesproken die op zoek zijn naar werk,
niet weten hoe ze het moeten aanpakken, maar niet tot de doelgroep behoren. Er zijn 3 i.p.v. 10
cliënten ingezet als ervaringsdeskundige. Dit resultaat is niet gehaald, omdat cliënten nog volop
in ontwikkeling zijn en op dit moment nog niet in staat om te worden ingezet als
ervaringsdeskundige. De verwachting is dat dit wel gaat lukken in 2017.

8.3 Projecten en activiteiten:
1. Moederklas: taalklas voor moeders met kinderen op het Heerenlanden College die middels
taal leren meer betrokken te zijn bij school, maar ook daarbuiten.
2. Van School naar werk: project om jongeren met weinig startkwalificatie via een passend
ontwikkeltraject en opleiding te leiden naar passend werk.
3. Herkennen laaggeletterdheid: pilot met Stichting Lezen en Schrijven, met als doel een
aantal Leerdamse werkzoekenden eerst te testen op taalniveau alvorens te bemiddelen
naar werk.
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4. Sociaal Team: de adviseur zit in het Sociaal Team en brengt vernieuwing middels
participatie en het vernieuwde 0e lijn aanbod van SamenDoen.
5. Integrale aanpak schulden en participatie: SamenDoen, het Sociaal Team en Avres
hebben in 2016 een integrale aanpak ontwikkeld voor schulden en participatie. Op 6
oktober 2016 zijn Sociaal Werk Nederland (branchevereniging Welzijn), ministeries en
kennisinstituten op werkbezoek geweest in Leerdam om kennis te nemen van deze
vernieuwende aanpak.
6. Platform participatie: De gemeente en SamenDoen coördineren dit platform. Het
resultaat is dat er wordt samengewerkt en dat er korte lijnen zijn voor het toe leiden van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar trainingen en vrijwilligerswerk. In 2017
gaat het platform zich richten op het maken van de verbinding met werkgevers.
7. Gastvrouw lokale aanhechting: SamenDoen vervult de rol van gastvrouw voor
ketenpartners die een rol willen spelen in participatie en lokale aanhechting.

Platform Participatie - Kringloop

8.4 Klantverhaal
Een vrouw geeft tijdens het intakegesprek met de Adviseur Participatie aan dat zij diverse
problemen in het gezin heeft en weinig werkervaring. Na een aantal gesprekken met de adviseur
is zij gestart als vrijwilliger in een verzorgingshuis. Het vrijwilligerswerk ging zo goed, dat haar
gevraagd is een vrijwilligerstraining te volgen. Ze geeft nu taallessen aan andere moeders met een
migratieachtergrond. Daarnaast zal de vrouw ook nog interesse- en competentietesten laten
afnemen via het Leerwerkloket, om te kijken of ze een gerichte opleiding kan gaan volgen.

9. Realisatie 2016 Burgerinitiatieven
9.1 Opdracht
De opdracht voor SamenDoen is om 10 burgerinitiatieven te ondersteunen en om dit te doen in
samenwerking met MEE.
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9.2 Resultaten
In 2016 heeft SamenDoen - in samenwerking met MEE - ruim 10 burgerinitiatieven ondersteund.
Hieronder worden de burgerinitiatieven kort toegelicht:
1.
Kringlink: In 2016 zijn drie vriendenkringen opgezet voor mensen die eenzaam zijn.
2.
Huizen van de Wijk: algemeen en Huis van Wijk West, Noord en Centrum specifiek. Huis
van Wijk Noord is gestart met het organiseren van samen eten, een inloopspreekuur en
themabijeenkomsten. Huis van Wijk West heeft ruim 20 vrijwilligers geworven die mee
gaan denken en werken met het organiseren van activiteiten. Uit de evaluatie van het
project is naar voren gekomen dit initiatief meer vanuit wijkbewoners moet worden
gedragen. Hier zal in 2017 een vervolg aan worden gegeven.
3.
GeWoon: SamenDoen ondersteunt een aantal ouders bij het opzetten van een
woonvoorziening in Leerdam voor hun kinderen (rond 25 jaar) met een beperking.
4.
NAH lotgenotencontact: SamenDoen en MEE hebben een burgerinitiatief ondersteund
voor het opzetten van lotgenotencontact voor mensen met NAH en hun mantelzorgers.
Dit heeft geresulteerd in een wekelijkse inloop, een tweemaandelijks
lotgenotenbijeenkomst en sportactiviteiten voor mensen met NAH.

Niet Aangeboren Hersenletsel Lotgenoten Contact
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diaconaal Platform Leerdam (DPL)/kerken: Eind 2016 was het platform zo ver dat ze
39 vrijwilligers heeft geworven die door SamenDoen ingezet kunnen worden bij mensen
met een hulpvraag.
Talentfabriek: Dit initiatief richt zich op het ontwikkelen van talent van werkwillenden.
SamenDoen vervult de rol van meedenker en verbindingsofficier.
Training sociaal signaleren: Op verzoek van wijkraad Noord heeft SamenDoen een
training sociaal signaleren georganiseerd voor de vrijwilligers van de wijkraden en wijken buurtbeheergroepen. Dit is positief ontvangen.
Inloop Voorwaartsveld: dit initiatief is ondersteund, maar niet van de grond gekomen.
Wel zijn een aantal betrokkenen bij dit initiatief lid geworden van de nabij gelegen
wijkvereniging.
Werkgroep Burg. Meesplein: SamenDoen ondersteunt dit initiatief dat gericht is op het
organiseren van ontmoetingsactiviteiten op het Burg. Meesplein. In december zijn
verschillende activiteiten georganiseerd.
De Musketiers: SamenDoen heeft met de Musketiers meegedacht over de
doorontwikkeling van het ontwikkelhuis. Door interne ontwikkelingen bij de stichting
zal hier in een latere fase een vervolg aan worden gegeven.

Quote van een initiatiefnemer: ” Fijn dat jij je zo voor en met ons inzet en dank voor de
zorgvuldigheid waarmee je dat doet!”
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10. Realisatie 2016 Gezond in Leerdam/Buurtsportcoach
(BSC)
10.1 Opdracht
De opdracht is om 100 mensen met een (grote) afstand tot bewegen in beweging te krijgen en om
een beweegnetwerk op te zetten, met enerzijds vindplaatsen voor mensen met een afstand tot
bewegen en anderzijds aanbieders van beweeg- en sportactiviteiten. Daarnaast heeft de BSC de
opdracht gekregen om het project Gezond in Leerdam op te starten, om middels dit project de
gezondheidsachterstanden in wijk west op te pakken.

10.2 Resultaten
In 2016 hebben er in totaal 60 senioren, waarvan 43 vaker dan 4 keer, deelgenomen aan het
wandelen voor senioren. De BSC heeft 32 senioren individueel begeleid op aanraden of
doorverwijzing van professionals richting deelname regulier beweegaanbod. Vanuit GIDS/BSC
was de doelstelling 50 jongeren te begeleiden, waarbij dit bij 29 jongeren is gerealiseerd.
Doelstelling voor volwassenen was 50, gerealiseerd is 110. Met voorlichting erbij gerekend zijn
totaal 350 mensen bereikt.

10.3 Projecten en activiteiten:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Wandelen voor senioren: Dit is zo succesvol dat de groep eind 2016 vol zit en zich gaat
uitbreiden.
BSC Present: Er zijn 27 voorlichtingen gegeven aan
verschillende
groepen,
zoals
docenten,
zorgmedewerkers en professionals.
Individuele begeleiding: In de categorie frontdesk
zijn er 9 mensen meteen geholpen. Er zijn 6 trajecten
met cliënten aangegaan.
Groepsactiviteiten: Bewegen voor mensen met NAH,
sporten voor mensen met een migratieachtergrond,
opzetten van specifieke beweeggroepen i.s.m. o.a.
MEE, wijkraden, JGZ, Heerenlanden college en
gezondheidscentrum De Wiel.
Financiële belemmeringen: Sinds de aanstelling van de BSC bij SamenDoen in 2016, zijn
er 33% meer aanvragen gedaan bij Stichting Leergeld ten opzichte van 2015, 203
tegenover 269.
Aantrekkelijk maken buitenruimtes: De BSC heeft zich actief gemengd in werk- en
projectgroepen om buitenruimtes effectiever in te richten.

7. Versterken lokaal netwerk: Er is een lokaal beweegnetwerk opgericht. Deze is 2
keer bij elkaar geweest. De BSC functioneert binnen dit netwerk als makelaar
tussen vraag en aanbod voor mensen met een afstand tot bewegen.

Opening Oranjehof Leerdam Oost
(bron: Het Kontakt)
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11. Realisatie 2016 Bewegen & Sport op- en naschool
11.1 Opdracht
De combinatiefunctionaris (CF) sport heeft als opdracht om scholen zodanig te ondersteunen bij
beweegonderwijs dat ze (kunnen) voldoen aan de onderwijs kerndoelen. De CF verbindt de
wereld van onderwijs en sport en inspireert kinderen tot een leven lang bewegen/sporten. Voor
achtergrondinformatie wordt verwezen naar de subsidiebeschikking d.d. 30 maart 2016.

11.2 Overzicht resultaten
Bewegen en Sport op school
Programma
Basisonderwijs
Vakwerkplan gym
Coaching
Beweegteam
Beweegdiploma groep 1 en 2
Pauzespelen
Voortgezet onderwijs
Leerlingen HLC ondersteunen bij projecten
Leerlingen HLC verzorgen gymlessen El Boukhari
Leerlingen HLC ondersteunen bij SamenDoendag
Pauzesport voortgezet onderwijs

Aantal
9 van de 11 scholen
48 leerkrachten
2 studenten
0
1 in uitvoering + 4 in startfase
26 leerlingen bij 2 sportdagen
40 leerlingen
11 leerlingen
2 sporten, 26 leerlingen, 5 docenten

Bewegen en Sport naschool
Programma
BSO in beweging (stageopdracht)
Naschools Sporten West (stageopdracht)
Startevenement (SamenDoenDag)

Aantal
1 pedagogische medewerker
65 kinderen waarvan 4 doorverwezen
+/- 1500 aanwezigen
+/- 600 kinderen
11 beweegactiviteiten
4 cultuuractiviteiten
330 kinderen
210 kinderen
35 kinderen lid geworden
530 kinderen
83 individuen

Talententuin sport
Sportcarrousel
Sport & Spel Noord

11.3 Toelichting resultaten
1. Basisonderwijs
Vakwerkplan gym: het vakwerkplan is een (digitaal) hulpmiddel voor het geven van gymles. Het
werkplan zit zo in elkaar dat scholen die hier mee werken voldoen aan de kerndoelen die door de
overheid zijn opgesteld voor het basisonderwijs. Via het vakwerkplan maken kinderen tevens
kennis met sporten die in Leerdam e.o. te beoefenen zijn (sportcarrousel).
Coaching: leerkrachten kunnen gebruik maken van coaching bij het toepassen van het
vakwerkplan.
Beweegteam: vanaf januari t/m juli hebben twee stagiaires van CIOS Goes het beweegteam
versterkt. Zij hebben onder begeleiding opdrachten uitgevoerd en projecten opgezet te weten BSO
in beweging en naschools sporten in West.
Beweegdiploma groep 1 en 2: dit betreft een interventie om kinderen uit groep 1 en 2 kennis te
laten maken met verschillende beweegactiviteiten.
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Pauzespelen: er is een pilot gedraaid voor pauzesport. Wegens succes wordt dit uitgerold naar
meerdere basisscholen.
2. Voortgezet onderwijs
Inzet leerlingen sportklas: Leerlingen ondersteunden op sportdagen basisscholen, bij gymlessen
op de El Boukhari school en bij de SamenDoenDag.
Pauzesport voortgezet onderwijs: is succesvol uitgevoerd op Heerenlanden college.

Pauzesport Heerenlanden College

3. Na school
BSO in beweging: één van de stagiaires heeft als eindopdracht dit project opgezet.

Naschools sporten West: één van de stagiaires heeft als eindopdracht dit project opgezet. Ze heeft
wekelijks sportieve activiteiten aangeboden in de wijk West.
Scholing: (herhaling) (kinder) EHBO, (herhaling) BHV en B-Fit afgesloten. Met een externe partij
(Frank Wolfs) is een start gemaakt met het ontwikkelen van een gezamenlijke sport- en
cultuurvisie voor de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.
Project Startevenement: de SamenDoenDag op 7 september was een succesvolle start van het
schooljaar 2016-2017.
Talententuin: in de talententuin kunnen
kinderen gratis sporten in hun eigen
buurt.
Sportcarrousel:
via
sportcarrousel
maken kinderen kennis met sporten op
verschillende
verenigingen.
De
naschoolse sportcarrousel sluit aan bij die
op school.
Sport&spel
Noord:
wekelijkse
sportactiviteit in de wijk Noord i.s.m. het
jongerenwerk voor de bovenbouwgroep.
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Sport & Spel Noord

12. Verantwoording 2016 Cultuur op- en na school
12.1 Opdracht
De combinatiefunctionaris (CF) cultuur heeft als opdracht om scholen zodanig te ondersteunen
bij cultuuronderwijs, zodat ze (kunnen) voldoen aan de onderwijs kerndoelen. De CF verbindt de
wereld van onderwijs en cultuur en inspireert kinderen tot een leven lang cultuur. Voor
achtergrondinformatie wordt verwezen naar de subsidiebeschikking d.d. 30 maart 2016.

12.2 Resultaten
Op school
1. Glasstad Leerdam
Programma
Culturele Ankers Glas
Culturele Ankers Erfgoed
Educatief materiaal bij tentoonstellingen Glasmuseum
Project Glas
2. Coaching op school
Programma
Cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC)
De Cultuur Loper
Masterclass Kunst & Cultuureducatie
3. Muziek op School!
Programma
Algemene Muzikale Vorming (AMV)
Naschool
4. Talententuin
Programma
Talententuin (cultuur)

Aantal
4 scholen
n.v.t.
6 scholen en 1 BSO groep uit
Leerdam
17 scholen uit de regio
1 school uit Leerdam
3 scholen uit de regio
Aantal
1 school, 1 leerkracht
2 scholen, 18 leerkrachten
1 school, 2 leerkrachten
Aantal
11 van de 12 scholen
Aantal
356 kinderen

5. Voorleesexpress / Leesactiviteiten
Programma

Aantal
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De Voorleesexpress
Leesactiviteiten
6. SamenDoenDag
Programma
SamenDoenDag

n.v.t.
n.v.t.
Aantal
+/- 1500 aanwezigen, waarvan +/600 kinderen
4 cultuuractiviteiten

12.3 Toelichting resultaten
Op school
1. Glasstad Leerdam: dit betreft een (digitaal)
hulpmiddel voor cultuuronderwijs en
programma’s voor kinderen. Het programma
zit zo in elkaar dat scholen die hier mee
werken voldoen aan de kerndoelen die door
de overheid zijn opgesteld voor het
basisonderwijs. Via deze programma’s maken
kinderen kennis met de glaskunst en het
(cultureel) erfgoed van Leerdam.

Glasstad Leerdam
Reactie leerkracht Hobbitstee: “We hebben nu twee jaar deelgenomen aan Culturele Ankers
[Glas] en je ziet dat de kinderen daardoor heel erg betrokken zijn bij het culturele erfgoed hier in
Leerdam. Ze leren er meer over. Daarnaast zijn ze twee weken bezig met kunstzinnige activiteiten
en ze zien meer van het glas in Leerdam. Normaal gesproken lopen ze niet een glas galerie binnen,
maar door het programma van Culturele Ankers worden ze zelfs uitgenodigd in een galerie!”
2. Coaching op school: Dit betreft hoogwaardige cursussen, zoals cursus Interne Cultuur
coördinator, cultuurloper en de masterclass Kunst & Cultuureducatie Beeldende lessen.
3. Muziek op School: het organiseren dat muziekverenigingen muziekles geven op scholen.
Naschool
4. Talententuin: cultuuractiviteiten in de buurt.

Talententuin Chr. Basisschool Oranje Nassau
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5. Voorleesexpress: het voorlezen voor kinderen in de bibliotheek is in voorbereiding.
6. SamenDoenDag: Succesvolle start van het schooljaar 2016-2017.

SamenDoendag 2016

13. Conclusie en aanbeveling
13.1 Conclusie
Op basis van dit jaarverslag kan de conclusie worden getrokken dat SamenDoen in 2016
(grotendeels) geslaagd is in het realiseren van de kanteling en het behalen van de beoogde
resultaten conform de beschikkingen. Door de voortvarende transformatie heeft ze een
voortrekkersrol kunnen vervullen binnen verschillende netwerken en het Sociaal Domein. Ook
heeft ze een breed 0e lijn aanbod ontwikkeld, zodat het mogelijk is om i.s.m. ketenpartners een
verschuiving te realiseren naar het voorliggende veld. SamenDoen is klaar voor de toekomst!

13.2 Aanbeveling
Het verdient aanbeveling om de innovaties die in 2016 in gang zijn gezet en/of gerealiseerd zijn
in 2017 te borgen en te optimaliseren.

14. Realisatie SamenDoen 2016
Realisatie Realisatie Streefgetal
2015
2016
2016
Cliënten
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Effect

Signalerende huisbezoeken
ouderen

198

181

n.v.t.

Vraag en antwoord aan de balie

n.v.t.

837

n.v.t.

Cliënten ondersteund
Bijeenkomsten

PGB Welzijn

78
2

120
0

n.v.t.
2
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18

n.v.t.

450

382

n.v.t.

Bij ongeveer 80 ouderen is er
opvolging door bijvoorbeeld de
cliëntadviseur, sociaal team,
huisarts etc.
Leerdam & Zederik samen.
Direct geholpen.
Ruim 98% is tevreden over de
ondersteuning, 78% heeft doelen
behaald, bij 5 cliënten is de
zelfredzaamheid toegenomen.
Vervallen
omdat
dit
is
opgenomen als vraag SHB 75+
Wensen mogelijk gemaakt voor
kwetsbare
burgers
zoals
financieren sportabonnement,
treinkaart voor familiebezoek
etc.

Mantelzorgers
Mantelzorgers bekend

Waarvan overbelast/vermoeid
139
Mantelzorgers
ondersteund
vanwege
overbelasting/vermoeid
Toegekende
mantelzorgwaardering Leerdam
en Zederik
237
Dag/week van de mantelzorg
Leerdam en Zederik
268

15

n.v.t.

139

139

274

n.v.t.

281

n.v.t.

Signalerend huisbezoek ouderen 12

9

12

Administratie en schulden

7

10

15

Netwerkcoaches

0

2

15

Noorderberg/telefoon cirkel

3

3

3

Telefooncirkel

7

7

10

Verkeersregelaars

8

11

7

Mantelzorgers zijn in beeld
Afname overbelasting van 139
naar 15 door ondersteuning
adviseur mantelzorg
Afname overbelasting van 139
naar 15 door ondersteuning
adviseur mantelzorg
Uitkeren van een geldbedrag als
waardering
Gericht op waarderen en
ondersteunen van mantelzorger.

(Zorg)vrijwilligers

(Zorg)maatjes

21

28

30

Praktische maatjes

10

12

20

P2P coaches/buddy’s

0

0

10

23

100%
tevreden
over
ondersteuning, 80% heeft doelen
behaald

Gehaald incl. DPL en KPA

Totaal aantal (zorg)vrijwilligers
ingezet
68

82

Vrijwilligers via DPL

39

Vrijwilligers via KPA

30

Geplaatst bij (zorg)instellingen

70

Vacatures Leerdam en Zederik op
vacaturebank
n.v.t.
Aangemelde
vrijwilligers
Leerdam
en
Zederik
via
vacaturebank
n.v.t.
Activiteiten Leerdam en Zederik
op website
n.v.t.
Bijeenkomsten/scholing
Leerdam en Zederik

23

125

100

Niet gehaald vanwege late in
gebruikname
vrijwilligersvacaturebank
Dit is het gemiddelde

50
7
Dit is een gemiddelde.
40
Workshop signaleren.

2

Dag/week van de vrijwilliger
Leerdam en Zederik
n.v.t.

1
Gericht op het waarderen van
vrijwilligers.

36

Mensen afstand arbeidsmarkt

Participatie vrijwilligers
Participatie
ervaringsdeskundigen

0

51

50

0

3

10

24

100%
Tevreden
over
ondersteuning,
72%
Heeft
doelen behaald, bij 13 personen
is
de
zelfredzaamheid/participatie
toegenomen
Niet
haalbaar
gelet
op
beperkingen doelgroep

