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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 Zederik voor 
de samenwerking en het gegeven vertrouwen. 

Rienk van Splunder, voorzitter 
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2. Inleiding 
 
SamenDoen is in 2016 getransformeerd van een traditionele en naar binnen gerichte organisatie 
naar een brede innovatieve welzijnsinstelling die op transparante wijze maatschappelijke 
resultaten behaald. In dit jaarverslag wil ze laten zien hoe ze dit heeft gerealiseerd en met welk 
resultaat. Op deze wijze legt SamenDoen verantwoording af aan de gemeente, politiek en de 
inwoners van Zederik. 
 
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, bijlage 1). 
 
Het 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. Voorwoord 
2. Inleiding 
3. Organisatie 
4. Cliënten 
5. Mantelzorg 
6. Sociale Netwerk Versterking 
7. Vrijwilligers 
8. Participatie 
9. Conclusie en aanbeveling 

We zijn trots op de behaalde resultaten en wensen u veel leesplezier toe. 
 

3. Resultaten 2016 SamenDoen 

3.1 Opdracht 
SamenDoen heeft de opdracht gekregen om te 
transformeren naar een brede innovatieve 
welzijnsinstelling die verbindt, vernieuwt, zichtbaar  
en ondernemend is en resultaatgericht werkt.  

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 en Participatie.  
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. Deze rollen 
kunnen in 2017 breder worden ingezet. 
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 Zederik brede ketensite voor sociale activiteiten (agenda) en 

http://www.samendoen.expert/
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vacatures vrijwilligers (vacaturebank), een nieuw resultaatgericht cliëntvolgsysteem incl. 
betrouwbare data en de professionalisering van het financieel beheer. 

3.3 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:    Van links naar rechts: 

Combinatiefunctionarissen Sport en   Bureaumedewerkers 
Cultuur      Ellen Franck 
Tim aan den Toorn    Marijke van Beusekom 
Machiel van Kolck    Roelina Reedijk 
Sacha Kraan     Anne Sterk 
Kim Overbeek     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. 

3.4 Strategische samenwerking 
Er is een samenwerking tot stand gebracht met Stichting Welzijn Vianen (SWV). Dit heeft o.a. 
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. 
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4. Resultaten 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. Daarnaast heeft de adviseur de opdracht gekregen om 
netwerken te onderhouden, bijeenkomsten te organiseren voor haar doelgroep, te registreren 
en te rapporteren. 

4.2 Resultaten 
In 2016 heeft de Adviseur Cliënten 19 cliënten naar tevredenheid ondersteund. Bij de helft is 
de zelfredzaamheid toegenomen. Er zijn 104 signalerende huisbezoeken 75+ afgelegd. Naar 
aanleiding hiervan is er bij 40 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, belastingzaken etc. Er is een 
bijeenkomst over brandveiligheid georganiseerd n.a.v. het signalerend huisbezoek. Er zijn 837 
hulpvragen bij SamenDoen binnengekomen die direct zijn beantwoord, dan wel doorverwezen.  
SamenDoen biedt voor cliënten/ouderen een luisterend oor, emotionele steun en toeleiding 
naar de juiste voorziening en regeling. 
 

4.3 Projecten en activiteiten 
1. Aanspreekpunt: Samendoen functioneert als aanspreekpunt/steunpunt voor cliënten en 

ketenpartners  
2. Signalerend huisbezoek 75+ (SHB): In 2016 zijn er 104 senioren in Zederik bezocht 

door 10 vrijwilligers van het SHB. De Adviseur Cliënten heeft 40 mensen ondersteund. 
Ook begeleidt ze de vrijwilligers die het SHB uitvoeren. 

3. Samenwerking Sociaal Team en Schuldhulpmaatje: de Adviseur Cliënten werkt nauw 
samen met het Sociaal Team en Schuldhulpmaatje. 

4. Samenwerking met de Brandweer: De vrijwilligers SHB hebben informatie gekregen 
van de brandweer inzake brandveiligheid in de woning.  

5. Ketensite: SamenDoen faciliteert vanaf 2016 ketenpartners met een 
vrijwilligersvacaturebank en een agenda voor scholing, bijeenkomsten en sociale 
activiteiten (zie www.samendoen.expert). 

http://www.samendoen.expert/
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4.4 Klantverhaal 
Een alleenstaande vrouw in Ameide vraagt of er iemand kan helpen met de administratie, lezen 
van de post etc. De vrouw krijgt lichamelijk steeds meer beperkingen. De adviseur cliënten 
brengt een huisbezoek en in het gesprek is gekeken wie er om haar heen staan. Mevrouw heeft 
geen kinderen wel een buurvrouw die bij haar langs komt. Na overleg met mevrouw is er een 
vrijwilliger geregeld voor de administratie en die ook gezellig koffie met haar drinkt. De cliënt 
adviseur houdt contact met vrijwilliger hoe het verder gaat. Tevens is er met Buurtzorg contact 
opgenomen om e.e.a. voor haar te kunnen betekenen. Buurtzorg heeft een indicatie voor 
thuiszorg geregeld en helpt de vrouw tegenwoordig niet alleen met wassen, maar ook met 
aankleden en zij heeft nu meer energie om de dag te beginnen. Door deze ondersteuning heeft 
mevrouw weer energie om leuke dingen te doen.  Het effect is dat ze meer kwaliteit van leven 
ervaart.  
 

5. Resultaten 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 de overbelasting 
afneemt. Ze luistert, stelt vragen en denkt mee over 
oplossingen, versterkt het eigen netwerk en verwijst 
naar regelingen en voorzieningen en organiseert 
bijeenkomsten. Verder heeft de adviseur de taak om de 
week van de mantelzorg te organiseren, de gemeente te 
ondersteunen bij de mantelzorgwaardering, het netwerk 
organisaties mantelzorg te onderhouden, te registreren 
en te rapporteren.   
 

5.2 Resultaten 
Er zijn 311 mantelzorgers in beeld bij SamenDoen, waarvan begin 2016 12 overbelast waren. 
Door de ondersteuning van de adviseur en vrijwillige netwerkcoaches zijn er eind 2016 nog 
maar 4 mantelzorgers overbelast. Het aantal overbelaste mantelzorgers is dus afgenomen met 
8 d.w.z. verminderd met ruim 60%. 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. Aanspreekpunt: Samendoen functioneert als aanspreekpunt/steunpunt voor 

mantelzorgers en ketenpartners. 
2. Platform Mantelzorg: Vanuit het platform werken instellingen samen om mantelzorgers 

in beeld te krijgen en integraal te ondersteunen. De adviseur mantelzorg coördineert dit 
platform. Het platform is 5 keer bij elkaar geweest en heeft het bestaande 
ondersteuningsaanbod in kaart gebracht. 

3. Week van de mantelzorg: Vanuit het platform mantelzorg heeft SamenDoen een 
verwenprogramma georganiseerd voor mantelzorgers met leuke workshops. Er hebben 
281 mensen aan deelgenomen en ruim 80% was hier tevreden over. 



 9 

4. Mantelzorgwaardering: SamenDoen ondersteunde de gemeente bij de uitvoering van 
de mantelzorgwaardering. 274 Mantelzorgers zijn gewaardeerd met bonnen van de 
lokale middenstand. 

5. 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). 

6. Ketensite: SamenDoen faciliteert vanaf 2016 ketenpartners met een 
vrijwilligersvacaturebank en een agenda voor scholing, bijeenkomsten en sociale 
activiteiten (zie www.samendoen.expert). 

5.4 Klantverhaal 
Een mantelzorger zorgt voor haar moeder en voelt zich overbelast. De overbelasting ervaart ze 
doordat haar moeder haar te pas en te onpas belt. Het probleem is dat ze geen ‘nee’ durft te 
zeggen. Door het gesprek met de Adviseur Mantelzorg kwam naar voren dat haar zus wel goed is 
in ‘nee’ zeggen. Deze zus heeft de mantelzorger ondersteund in het leren om ‘nee’ te zeggen 
tegen hun moeder. Hierdoor kan ze anders omgaan met het claim gedrag van haar moeder. 
Verder zijn er afspraken gemaakt met haar broers over een bezoekschema. Moeder krijgt nu 
meer bezoek met als gevolg dat ze minder belt. Door al deze maatregelen voelt de mantelzorger 
zich niet meer overbelast. Ze kan zelfs met humor haar moeder tegemoet treden.  De rol van 
SamenDoen is dat ze het netwerk rondom een mantelzorger versterkt. Het effect is dat de 
mantelzorger haar zorg kan delen en de overbelasting afneemt. 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.samendoen.expert/
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6. Realisatie 2016 Sociale Netwerk Versterking (SNV) 

6.1 Opdracht 
De opdracht van de Adviseur SNV is om 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. Zederik kan aansluiten bij dit netwerk. De meeste 
zorginstellingen die hieraan meewerken zitten ook in Zederik. 

6.3 Klantverhaal 
Mevrouw zorgt voor haar dementerende echtgenoot. Dat doet ze al jaren. Ze wil graag eens wat 
langer dan een ochtend vrijaf zodat ze echt iets voor zichzelf kan doen. Ze denkt na over 
respijtzorg. Het dilemma zit in het feit dat ze de zorg niet goed uit handen kan geven. Ze is bang 
dat hij overlijdt terwijl ze respijt neemt. Haar kinderen steunen haar maar zien dat moeder het 
hier moeilijk mee heeft. Ze besluiten er nog eens over te praten met zijn allen. Gevolg is dat de 
kinderen het op zich nemen om respijtzorg te bieden zodat hun moeder voldoende tijd heeft 
voor eigen bezigheden. De rol van SamenDoen is dat ze het netwerk rondom een mantelzorger 
versterkt. Het effect is dat de mantelzorger haar zorg kan delen en de overbelasting afneemt. 

7. Resultaten 2016 Vrijwilligers  

7.1 Opdracht 
De opdracht van de Adviseur Vrijwilligers is dat SamenDoen beschikt over (zorg)vrijwilligers 
die worden ingezet bij kwetsbare burgers. Daarnaast is de adviseur verantwoordelijk voor de 
coördinatie van het netwerk vrijwilligers. Ook is de adviseur verantwoordelijk voor het 
organiseren van scholing voor vrijwilligers, te registreren en te rapporteren. 



 11 

7.2 Resultaten  
In 2016 zijn 30 vrijwilligers van SamenDoen actief in Zederik: 10 
signalerend huisbezoek, 10 thuisadministratie/budgetcoaches 
(Leerdam en Zederik), 2 netwerkcoaches (Leerdam en Zederik), 7 
(zorg)maatjes, 1 praktische maatje. Er zijn 7 vrijwilligers gekoppeld 
aan een instelling. 
 

 

7.3 Projecten en activiteiten 
1. Aanspreekpunt: SamenDoen functioneert als aanspreekpunt/steunpunt voor 

vrijwilligers en ketenpartner 
2. Scholing en bijeenkomsten: workshop ‘signaleren van eenzaamheid’. Deze workshop 

hebben wij georganiseerd in samenwerking met Dienst en Gezondheid & Jeugd. Hieraan 
hebben 2 vrijwilligers uit Zederik deelgenomen.  

3. Dag van de vrijwilliger: Dankbetuiging aan alle vrijwilligers met een theaterworkshop 
en een kopje koffie met iets lekkers. Ter afsluiting was er een hapje en een drankje en 
werd er met elkaar (vrijwilligers Zederik en Leerdam) kennis gemaakt. Vanuit Zederik 
heeft er 1 vrijwilliger deelgenomen. 

4. Aanspreekpunt: Samendoen functioneert als aanspreekpunt/steunpunt voor 
vrijwilligers en ketenpartners. 

5. Ketensite: SamenDoen faciliteert vanaf 2016 ketenpartners met een 
vrijwilligersvacaturebank en een agenda voor scholing, bijeenkomsten en sociale 
activiteiten (zie www.samendoen.expert). 
 
 

 Maatjes 
 

7.4 Klantverhaal 
Een stel ouders neemt hun gehandicapte zoon – na 15 jaar uit huis te zijn geweest - weer bij hen 
in huis. De zorgvraag is echter complex geworden waardoor de professionele zorg onvoldoende 
is. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar een zorgvrijwilliger. SamenDoen heeft een geschikte 
vrijwilliger gevonden die regelmatig hulp biedt. De vrijwilliger kan voor vragen over de zorg en 
begeleiding terecht bij de ouders en ambulant begeleider. Verder wordt de vrijwilliger 
ondersteund en opgeleid vanuit SamenDoen. Het effect van de inzet van de vrijwilliger is dat de 
ouders de zorg goed aankunnen en niet overbelast raken. 

http://www.samendoen.expert/
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8. Resultaten 2016 Participatie 
Eind 2016 is integrale trajectbegeleiding participatie gestart voor 5 cliënten van AVRES. 
Aangezien de trajecten recentelijk zijn gestart kan nog weinig worden gezegd over effecten en 
resultaten. De begeleiding wordt voortgezet in 2017.  
 

9. Conclusie en aanbeveling 

9.1 Conclusie 
Op basis van dit jaarverslag kan de conclusie worden getrokken dat SamenDoen in 2016 
geslaagd is in het realiseren van de kanteling en het behalen van resultaten. Door de 
voortvarende transformatie kan ze een voortrekkersrol 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! 

9.2 Aanbeveling 
Het verdient aanbeveling om de innovaties die in 2016 in gang zijn gezet en gerealiseerd zijn in 
2017 uit te breiden en te intensiveren. 

10. Realisatie SamenDoen 2016 
 

Wat 
Realisatie 
2015 

Realisatie 
2016 

Effect / toelichting 

        

Cliënten        

Signalerende huisbezoeken ouderen 144 104 
Vervolgactie bij circa 40 ouderen 

Vraag en antwoord balie Leerdam en 
Zederik n.v.t. 837 

Direct geholpen 

cliënten ondersteund 25 19 

100% is tevreden over de 
ondersteuning, 38% heeft doelen 
behaald, bij 1 cliënt is de 
zelfredzaamheid toegenomen 

Bijeenkomsten 2 1 

Vraag over brandveiligheid opgenomen 
bij SHB 75+ met als vervolg 1 
bijeenkomst over brandveiligheid 

        

Mantelzorgers       

Mantelzorgers bekend 314 311 Mantelzorgers zijn in beeld  

Waarvan overbelast/vermoeid 12 4 Afname overbelaste m.z. van 12 naar 4 

Waarvan ondersteund 12 12 Afname overbelaste mz van 12 naar 4 

Toegekende mantelzorgwaardering 
Leerdam en Zederik 314 271 

Uitkeren van een geldbedrag als 
waardering 

Dag/week van de mantelzorg 
Leerdam en Zederik 268 281 

Gericht op waarderen en ondersteunen 
van mantelzorger 
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(Zorg)vrijwilligers       

Signalerend huisbezoek ouderen 9 10   

Thuisadministratie Leerdam en 
Zederik 3 10 

  

Netwerkcoaches 0 2   

(Zorg)maatjes 5 7 

100% is tevreden over de 
ondersteuning, 100% heeft doelen 
behaald 

Praktische maatjes 0 1   

P2P coaches/buddy’s n.v.t. n.v.t.   

Totaal aantal (zorg)vrijwilligers 20 30  

Geplaatst bij (zorg)instellingen  0 5   

Vacatures Leerdam en Zederik op 
vacaturebank n.v.t. 50 

Dit is een gemiddelde 

Aangemelde vrijwilligers Leerdam en 
Zederik via vacaturebank n.v.t. 7 

  

Activiteiten Leerdam en Zederik op 
website n.v.t. 40 

Dit is een gemiddelde  

Bijeenkomsten/scholing Leerdam en 
Zederik 0 1 

Workshop signaleren 

Dag/week van de vrijwilliger 
Leerdam en Zederik n.v.t. 36 

Gericht op het waarderen van 
vrijwilligers 

        

Mensen afstand arbeidsmarkt       

Participatie vrijwilligers n.v.t. 5   

Participatie ervaringsdeskundigen n.v.t. 0 Traject is net gestart 

 
 
 

 


