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SamenDoen werkt in een dynamische omgeving die voortdurend om
aanpassing van de organisatie vraagt. Naast focus op de omgeving was
de aandacht in 2017 ook naar binnen gericht. SamenDoen heeft een slag
gemaakt met borging na de kanteling. Er is een slag gemaakt met
kwaliteitsverbetering om vanuit een stevige basis flexibel in te kunnen blij
ven spelen op wat er in de samenleving speelt. Vele burgers zijn onder
steund en veel projecten zijn uitgevoerd. Hierover leest u in dit jaarverslag.
Dit jaarverslag is een samenvatting van de meer gedetailleerde
verantwoording die SamenDoen aflegt aan de gemeenten op ambtelijk
en bestuurlijk niveau.

LEESWIJZER:
SamenDoen werkt zowel voor de gemeente Leerdam als de gemeente
Zederik. Per hoofdstuk leest u een algemene tekst, voor beide gemeenten.
De cijfers zijn uitgesplitst voor Leerdam en Zederik.
In hoofdstuk 4 Vrijwilligers is ervoor gekozen ook de tekst te splitsen,
omdat er bij dit onderwerp accentverschillen zijn tussen de beide
gemeenten. De hoofdstukken 6 Jeugd en Jongeren, 7 Burgerinitiatieven
en 8 Gezond in Leerdam en Buursportcoaches hebben alleen betrekking
op Leerdam. De gepresenteerde cijfers in dit verslag zijn afkomstig uit de
registratiesystemen van SamenDoen.

HISTORIE

ACTIVITEITEN

In januari 2015 heeft de gemeente
Leerdam een begin gemaakt
met de transformatie in het
kader van de decentralisatie
op de terreinen AWBZ-Wmo,
jeugdzorg en participatiewet.
De gemeente heeft zich daarbij
ten doel gesteld ‘alle activiteiten
en initiatieven binnen het sociaal
domein in onderlinge samen
hang en op effectieve wijze te
laten samenwerken waardoor
onze lokale samenleving het
maximale uit zichzelf haalt en de
overheid zorgt dat er niemand
tussen wal en schip valt’.
De toenmalige Stichting Welzijn
Ouderen Leerdam werd in 2016
omgevormd tot Stichting
SamenDoen Leerdam & Zederik.
SamenDoen vervult met de
Wmo-organisatie, het sociaal
team en Avres een sleutelrollen
binnen het sociale Domein.

SamenDoen biedt ondersteuning
op maat aan mensen met een
hulpvraag (cliënten), mantel
zorgers, vrijwilligers, mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt,
maatschappij en/of gezondheid
en aan burgerinitiatieven. Dit
doet ze met een multidisciplinair
team van bevlogen professionals.
Bovendien gebeurt dit samen
met inwoners, vrijwilligers, keten
partners en netwerken.

DOELSTELLING STICHTING
De statutaire doelstelling van de
Stichting SamenDoen Leerdam &
Zederik is:
•	Het versterken van de eigen
kracht en het netwerk van
de inwoners van haar werk
gebied en het (doen) organi
seren van informele zorg;
•	Gezondheidsbevordering en
talentontwikkeling : ze zorgt
ervoor dat individuen,
instellingen, wijken en kernen
samenwerken op gemeen
telijk niveau. Dit alles in de
ruimste zin van het woord.
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•	SamenDoen ziet het als haar
kerntaak om informele zorg te
organiseren rondom kwetsbare
burgers. Dit doet ze door de
eigen kracht en het netwerk
van mensen te versterken,
vrijwilligers in te zetten en
netwerken & vrijwilligers op te
leiden en te begeleiden.
Het gaat erom mensen en
instellingen met elkaar te
verbinden, zodat er voor
iedereen die dat nodig heeft,
een vangnet is. Haar uitgangs
punt is “Informeel waar kan,
professioneel waar nodig”;

7

•	SamenDoen begeleidt vrij
willigers bij het ontdekken en
ontwikkelen van hun talenten
en bij het vinden van passend
(vrijwilligers)werk. Zij kunnen
vrijwilligerswerk ook benutten
als opstap naar betaald werk;
•	Door het bieden van Sport
en Cultuur op en na school
zorgt SamenDoen ervoor dat
elk kind hiermee in aanraking
komt. Daarbij streeft Samen
Doen ernaar dat kinderen
een leven lang gaan sporten,
gezond gedrag vertonen en
bewust cultureel bezig zijn.
Dit met als doel dat kinderen
in Leerdam fysiek en mentaal
fit zijn en zodoende zijn voor
bereid op de toekomst.

SAMENDOEN HEEFT IN 2017 OP HOOFDLIJNEN DE VOLGENDE RESULTATEN BEHAALD IN
LEERDAM EN ZEDERIK:
→	Er zijn 180 signalerende huisbezoeken bij ouderen afgelegd door vrijwilligers. Bij 110 van hen heeft
de cliëntadviseur contact opgenomen om ondersteuning op maat te bieden en de weg te wijzen naar
voorzieningen/regelingen;
→	Er zijn 110 cliënten ondersteund op het gebied van zelfredzaamheid (versterken eigen kracht en
informele zorg) en is de weg gewezen naar voorzieningen/regelingen;
→	Er zijn 850 mantelzorgers bekend bij SamenDoen. Bij 75 overbelaste mantelzorgers is ondersteuning
op maat geboden (luisterend oor, versterken eigen kracht & informele zorg) en is de weg gewezen naar
voorzieningen/regelingen. Circa 600 mantelzorgers ontvingen een mantelzorgwaardering en
145 mantelzorgers namen deel aan de week van de mantelzorg;
→	Er zijn 225 vrijwilligers (maatjes, coaches, thuisadministratie, signalerend huisbezoek, burgerinitiatieven,
werkgroepen) ondersteund die hebben bijgedragen aan het versterken van zelfredzaamheid van mensen en
sociale cohesie in buurten;
→	Er zijn 100 mensen met een (grote) afstand op de arbeidsmarkt begeleid. De meeste mensen
stromen door naar een traject van leren/participeren/werken en 28 van hen hebben werk gevonden;
→	Er zijn 13 burgerinitiatieven ondersteund. De meesten van hen ontwikkelen zich tot een waardevol
initiatief dat meerwaarde biedt voor (kwetsbare) medeburgers;
→	Er zijn honderden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in beweging gekomen door
activiteiten vanuit de buursportcoaches en Gezond in Leerdam (zoals wandelen, sporten na school en tijdens
vakanties, fittesten en individuele ondersteuning);
→	De meeste kinderen in Leerdam (basisonderwijs, De Joost en SKCN) doen mee aan activiteiten op het
gebied van sport en cultuur op en na school.
De activiteiten en resultaten van SamenDoen dragen bij aan het vergroten van de zelf-/samenredzaamheid,
gezondheid, welzijn en sociale cohesie. Over het algemeen zijn mensen tevreden over de geboden ondersteuning.
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1. SamenDoen algemeen

1.1 INTERNE ORGANISATIE
In 2017 heeft SamenDoen de
focus gelegd op het versterken
van het team en de optimalisatie
en borging van de werkproces
sen. Dit was nodig ten behoeve
van stabilisatie na de kanteling
en vanwege het ziekteverzuim.
Gevolg van deze keuze is dat
nagenoeg geen nieuwe projec
ten en activiteiten zijn opgepakt.
Personeel
Binnen het team is een slag
gemaakt met mensgericht
leiderschap, open communi
catie en de inzet van vitaliteits
coaching en talentontwikkeling.
Hierdoor zit het team nu beter in
zijn vel. Waarnemers hebben de
taken van zieke collega’s succes
vol overgenomen met als gevolg
dat ze de afgesproken resultaten
(grotendeels) hebben behaald
en klanten en ketenpartners/
stakeholders tevreden zijn.
In de bijlage leest u de perso
neelssamenstelling, inclusief de
Raad van Toezicht.

Speciale projecten die de
aandacht vroegen waren:
→	Kwaliteit
Er is een zelfevaluatie gedaan
op basis van de normen van
het kwaliteitsbeleid van
branchevereniging Sociaal
Werk Nederland. De uitkomst
is dat SamenDoen groten
deels voldoet aan de normen.
De ambitie voor 2018 is om
aan alle normen te voldoen.
Als onderdeel van het kwa
liteitsmanagementsysteem
is een aantal (beleids)docu
menten ontwikkeld:
• Governance code;
•	Reglement Raad van
Toezicht en Directeur/
Bestuurder;
• Aanpassing statuten;
•	Klachten/klokkenluiders
regeling;
• Gedeeld leiderschap;
•	Samenwerkingsovereen
komst met de gemeente
Leerdam;
•	Beschrijving van de meeste
werkprocessen;
•	Er is een risicoanalyse
uitgevoerd.
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→	Resultaatgericht werken en
verantwoorden
Terugkijkend kan gezegd
worden dat het resultaat
gericht werken en verantwoor
den een leerproces
is voor de gemeenten en
SamenDoen. In 2018 gaan
zij gezamenlijk aan de slag met
data-analyse en het verbete
ren van de informatie waarop
beleidsmatig kan worden
bijgestuurd.
→ P
 r
In 2017 heeft SamenDoen
de basis op orde gebracht
voor pr, met een pr-plan, een
nieuwe huisstijl, brochures en
website. De nieuwe uitstraling
is door de netwerkpartners
positief ontvangen. In 2018
zal SamenDoen regelmatig
pr-acties uitvoeren met als
doel meer naamsbekendheid
te krijgen bij de burger.

→ S
 amenDoenDag
Op 13 september hebben
wij de SamenDoenDag ge
organiseerd. Het doel hiervan
is de activiteiten van Samen
Doen bekend te maken onder
een groot publiek. Vanwege
het slechte weer is het buiten
event naar binnen verplaatst,
naar Laco. De SamenDoen
Dag is bezocht door circa
600 mensen (jong en oud).
We hebben veel positieve
reacties gehad.
→ E
 erste discussies hebben
plaatsgevonden over:
•	Personeelsvertegen
woordiging;
• Visieontwikkeling.
	In 2018 gaan we hiermee
verder aan de slag.

1.2 EXTERNE
SAMENWERKING
SamenDoen is een netwerk
organisatie en tegelijkertijd
een aanbieder van een breed
aanbod in de 0e lijn. Binnen
het Sociaal Domein werkt de

organisatie als initiator, verbinder
en vernieuwer aan bijvoorbeeld
een integrale aanpak voor cliën
ten en mantelzorgers, het inzetten
en begeleiden van vrijwilligers,
specifieke doelgroepen en
maatschappelijke vraagstukken.
Medewerkers van SamenDoen
nemen deel aan het gemeente
lijke Sociaal Team, met als
opdracht:
•	Verbindingen leggen tussen
0e en 1e lijn;
•	Verschuiving van zorg naar
welzijn te bereiken.
Daarnaast is SamenDoen de
vertegenwoordiger van de 0e lijn
in gemeentelijke projecten,
activiteiten en netwerken.
Netwerken waaraan SamenDoen
een belangrijk bijdrage leverde:
1 	 Platform Mantelzorg en
vrijwilligers;
2 	 Stuurgroep Wonen, Zorg,
Welzijn en Participatie, met
daaronder de werkgroepen:
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	- Informele zorg/Sociale
Netwerk Versterking;
	- Hbo-stagiaires;
	- “De omgekeerde toets”;
	- Dagopvang en vervoer
(opgeheven in 2017).
3 Leerdam als Dementie
vriendelijke gemeente
	- opzetten inloophuis dementie;
	- organiseren van trainings
aanbod voor burgers,
vrijwilligers en professionals.
4 Consultatiebureau voor
Ouderen;
5 Preventieve Opvoed
ondersteuning;
6 Samenleven (integratie).
7 Participatieplatform.

Overige activiteiten
1 Afstemmen met Stichting
Welzijn Vianen in het kader
van de vorming van de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden;
2 Behoeftepeiling Sociaal
Juridische Dienstverlening;
3 Conferentie Regionale
Aanpak Mantelzorg.

LEERDAM

DOELGROEP

● Streefgetal 2017 ● Realisatie 2017 ● Streefgetal 2018

180
121

110

Signalerende huisbezoeken 75+

Cliënten zijn in 2017 naar
tevredenheid ondersteund
door de cliëntadviseur. Door
samenwerking met het Sociaal
Team, Avres en andere keten
partners en door de inzet van
informele zorg (het eigen netwerk
en vrijwilligers), is de hulpverle
ning rondom kwetsbare burgers
verbeterd. Cliënten zijn zich er
steeds meer van bewust dat de
overheid niet al hun problemen
kan oplossen, maar dat zij zelf
ook moet nadenken over oplos
singen en de inzet van het eigen
netwerk, waar nodig aangevuld
met vrijwilligers en professionele
hulp. De cliëntadviseur probeert

de cliënt daarin te ondersteunen.
Dit met als doel de zelf- en
samenredzaamheid te vergroten
of te behouden en thuis te kun
nen blijven wonen. De inzet van
vrijwilligers is daarbij van groot
belang. Bijvoorbeeld bij financiële
of administratieve vragen kan
een vrijwilliger het verschil maken.
Samenwerking met het
Sociaal Team en Avres heeft in
verschillende situaties tot een
positief resultaat geleid. Ook met
andere partijen is samengewerkt,
zoals het Consultatiebureau voor
Ouderen en het Diaconaal
Platform in Leerdam.

Activiteiten die gericht zijn
op de ondersteuning van
kwetsbare burgers zijn:
•	Beantwoorden vragen;
•	Signalerend huisbezoek
75+, uitgevoerd door
vrijwilligers;
•	Het thuisadministratie
team, bestaande uit 9
vrijwilligers;
•	Het wekelijks spreekuur
bij SamenDoen, be
menst door vrijwilligers;
•	Het PGB-Welzijn;
•	Individuele onder
steuning.

120
92

23

90

20

18

Cliënten ondersteund

PGB Welzijn

Complexiteit neemt toe en bepaalde
cliënten, zoals mantelzorgers, worden
doorverwezen. Zelfredzaamheid is bij 50%
toegenomen en 99% is tevreden over de
geboden ondersteuning.

ZEDERIK

● Streefgetal 2017 ● Realisatie 2017 ● Streefgetal 2018

278 personen werden in 2017 aangeschreven. Hiervan zijn 62 personen bezocht. In
januari worden nog huisbezoeken afgelegd die nu nog niet zijn meegerekend. Bij
19 ouderen is er opvolging geweest vanuit
de cliëntadviseur.

LEERDAM & ZEDERIK

900

Cliënten in beeld

19

20

Cliënten ondersteund
Bij 50% is de zelfredzaamheid gestegen
en 100% is tevreden over de geboden
ondersteuning.

● Streefgetal 2017 ● Realisatie 2017 ● Streefgetal 2018

950
Beantwoorden vragen
Deze vragen worden direct aan de balie of
telefoon beantwoord.
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25

50

Signalerende huisbezoeken 75+

850

325

306
62

Voor een zelfstandig wonende man met dementie is het
klussenteam van cliënten van ASVZ gevraagd om de tuin
te snoeien, zodat meneer meer uitzicht zou hebben. De
cliëntadviseur was daar zelf bij aanwezig, zodat het voor de
cliënt duidelijk was wat er zou gebeuren. Het was een grote
groep mannen, die erg geïnteresseerd waren in het wel en
wee van meneer. Er ontstond al snel een gemoedelijke sfeer.
Nadat de mannen de tuin hadden opgeruimd, bood
meneer hen nog iets te drinken aan en als dank speelde hij
een stukje op zijn gitaar. In dit voorbeeld is duidelijk te
zien dat door gezamenlijke inzet de burger, maar ook de
deelnemers van het tuinproject zijn geholpen.

Cliënten in beeld

637 personen werden in 2017 aangeschreven. Hiervan zijn 121 personen bezocht.
In januari worden nog huisbezoeken
afgelegd die nu nog niet zijn mee
gerekend. Bij 92 ouderen is er opvolging
geweest vanuit de cliëntadviseur.

100

CLIËNTVERHAAL:

650

624
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DOELGROEP

473

378

Leerdam

Zederik

Aantal mantelzorgers in beeld.

In Leerdam en Zederik staan
respectievelijk 473 en 378
mantelzorgers ingeschreven bij
SamenDoen. De ondersteuning
van mantelzorgers bestaat uit
individuele ondersteuning van
de mensen die bekend zijn bij
SamenDoen en een aantal
projecten die gericht zijn op alle
mantelzorgers in beide gemeen
ten. De vervangende adviseurs
van SamenDoen die vanaf juni
zijn gestart hebben alle lopende
activiteiten opgepakt.
De adviseurs mantelzorg richten
zich in eerste instantie op de
mantelzorgers die aangeven zich
overbelast voelen.

Individuele ondersteuning kent
verschillende aspecten:
• 	Het bieden van een
luisterend oor;
• Vraagverheldering;
• 	Informatieverstrekking
waardoor mantelzorgers
hun zorgtaken proactief
beter kunnen invullen;
• 	Hulp bij versterken van het
eigen sociale netwerk;
• 	Hulp bij het inschakelen
van professionele zorg bij
complexere situaties;
•	Het bieden van nazorg.
Er is in 2017 bij de ondersteuning
van overbelaste mantelzorgers
ingezet op kwaliteit en niet zo

CLIËNTVERHAAL:
Een mantelzorger die door een getroebleerde verhouding
met de zorgvrager en een overmatig verantwoordelijkheidsbesef aangaf de zorg niet meer aan te kunnen is door
verwezen naar maatschappelijk werk (MEE). Tevens werd de
cliëntadviseur ingezet voor begeleiding van de zorgvrager.
Door deze aanpak kan de mantelzorger naar eigen zeggen
beter omgaan met het stellen van grenzen en heeft ze meer
zicht op de eigen kracht van de zorgvrager. Er is meer rust
in de onderlinge verhoudingen. De ervaren zwaarte van
de mantelzorgtaak, alsmede de hoeveelheid taken is
afgenomen. Daarnaast is de zorgvrager zich door de
vastgestelde grenzen en de door de cliëntondersteuner
geboden begeleiding, zelfredzamer gaan opstellen.
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zeer kwantiteit. De tevredenheid
over de geboden ondersteuning
is goed en is hoger dan het
streefcijfer van 80%.
Omdat er in 2017 aandacht is
geweest voor de borging van
het werkproces van de indivi
duele ondersteuning, is duidelijk
geworden dat niet elke vorm
van ondersteuning leidt tot
een meetbare verlaging van
de overbelasting. Mantelzorg is
vaak complex en meestal ook
toenemend in de loop van de
tijd. Een mantelzorger wiens
partner bijvoorbeeld naar een
zorginstelling verhuist, ervaart
wellicht op termijn een verlichting
in het aantal zorgtaken. Echter
komt daar rouw en het fysiek en
psychisch verwerken van de vaak
vele jaren van intensieve zorg
voor in de plaats.

De projecten die zijn uitgevoerd:
1 	Het organiseren van de Week van de Mantelzorg in Leerdam
en Zederik;
2	Het uitvoeren van de Mantelzorgwaardering namens de
gemeenten Leerdam en Zederik;
3 	Het organiseren van cursussen en bijeenkomsten voor
mantelzorgers in samenwerking met ketenpartners en het
verzorgen van de pr en de aanmelding;
4 	Het beter bekend maken van deze bijeenkomsten onder
mantelzorgers en ketenpartners;
5 	Het inventariseren van de respijtzorgvoorzieningen in
Leerdam en Zederik. Het overzicht is begin 2018 gereed en
kan een bijdrage leveren aan de bekendheid en het gebruik
van deze voorzieningen;
6 	Organiseren en voorzitten van het platform mantelzorg.
Het functioneren van het platform is geëvalueerd;
7 	Ondersteunen van het Alzheimercafé Leerdam en het
Alzheimer Trefpunt in Zederik.
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LEERDAM

● Streefgetal 2017 ● Realisatie 2017 ● Streefgetal 2018

500

473

140

ZEDERIK

400

55

60

● Streefgetal 2017 ● Realisatie 2017 ● Streefgetal 2018

378

400

20

19

330
12

Mantelzorgers in beeld

Mantelzorgers ondersteund
Daling van het aantal ondersteuningen
heeft o.a. te maken met: inzet op kwaliteit
van de geboden ondersteuning in plaats
van kwantiteit en borging van het
ondersteuningsproces, periode van
ziekte/afwezigheid van de mantelzorgadviseurs. Overbelasting is verlaagd van
80 naar 23 en 100% is tevreden over de
geboden ondersteuning.

300

300

298

Mantelzorgers in beeld

De overbelasting is gelijk gebleven en
92% is tevreden over de geboden
ondersteuning.

300

300 L+Z

296

300

100

80

64
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300 L+Z

144

144

Toegekende Mantelzorg
waardering

Mantelzorgers ondersteund

Dag/week van de mantelzorg
De week van de mantelzorg heeft
plaatsgevonden. In totaal zijn er 15 verschillende activiteiten voor mantelzorgers
georganiseerd door ketenpartners.

Toegekende Mantelzorg
waardering

75

Dag/week van de mantelzorg
De week van de mantelzorg heeft
plaatsgevonden. In totaal zijn er 15 verschillende activiteiten voor mantelzorgers
georganiseerd door ketenpartners.
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DOELGROEP
12

13

13

55

51

20
15

40

Verkeersregelaars

In 2017 is het vrijwilligersbeleid
bij SamenDoen uitgevoerd door
twee adviseurs: één voor de
gemeente Leerdam en één voor
de gemeente Zederik. Omdat
de accenten per gemeente
verschillen, wordt per gemeen
te verslag gedaan. Daarnaast
is het gemeente-overstijgende
project peer-to-peer coaching
uitgevoerd.

4.1 (ZORG)VRIJWILLIGERS
LEERDAM
Bij SamenDoen zijn 204 vrijwilli
gers voor Leerdam actief. Het
aantal vrijwilligers is in 2017 fors
gestegen omdat de vrijwilligers
van de werkgroepen en de
burgerinitiatieven zijn meegeteld
en het aantal maatjes en
coaches is toegenomen.

De samenwerking met het
Diaconaal Platform draagt bij
aan het invullen van een aantal
hulpvragen. In 2017 zijn ruim 20
vrijwilligers met een migratie
achtergrond opgeleid (training
SNV en omgaan met eigen
ervaring) en ingezet als Peer-/
netwerkcoach of maatje.
SamenDoen heeft in 2017 het
vrijwilligersbeleid ontwikkeld.
Dit is als mooi informatieboekje
verstrekt aan alle vrijwilligers. Zij
hebben dit positief ontvangen.
Nieuw is onder andere dat zowel
met de hulpvrager als met de
vrijwilliger een kennismakings
gesprek wordt gevoerd, voordat
een koppeling wordt gemaakt.
Hiermee is de kans groter op een
geslaagde koppeling die ook
langer standhoudt.

AANTAL VRIJWILLIGERS LEERDAM

10

11

11

Onderdeel van het vrijwilligers
beleid is ook het bedanken van
de vele vrijwilligers voor hun inzet.
Er is een vrijwilligersavond geor
ganiseerd en er zijn 800 bedank
bonnen aan vrijwilligers verstrekt.
In samenwerking met het
Platform Vrijwilligers (zowel voor
Leerdam als Zederik) is een
pr-plan ontwikkeld en een
cursusrooster voor vrijwilligers
met een maandelijks aanbod
aan deskundigheidsbevordering.
Om de toenemende hulpvraag
van complexere cliënten te
kunnen beantwoorden, is van
uit de werkgroep Informele Zorg
een voorstel gedaan om met
hbo-stagiaires te gaan werken.
Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt.

Praktische maatjes

Dit zijn 34 actieve zorgmaatjes, geworven
door SamenDoen en 17 door DPL.

Streefgetal wordt gehaald d.m.v. het DPL.

Coaches (netwerk- en P2P-)
Leerdam en Zederik

Vrijwilligers van Burgerinitiatieven

13

13

204

60

55

125

Vrijwilligers gekoppeld aan
andere instellingen
Dit jaar hebben wij het streefgetal niet
gehaald. Wel is er een trend dat het
aantal toeneemt.

● Streefgetal 2017 ● Realisatie 2017 ● Streefgetal 2018
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Dit zijn voldoende vrijwilligers om het
aantal hulpvragen te kunnen afhandelen.

18

Noorderberg/telefooncirkel
De telefooncirkel is gestopt vanwege
de hoge leeftijd van vrijwilligers.

60
29

3
Thuisadministratie Leerdam
en Zederik

Vrijwilligers van Werkgroep
Samen Leven en Opvoeden

203

64

Signalerend huisbezoek 75+

22

100

AANTALLEN M.B.T. VRIJWILLIGERS LEERDAM
13

22

10

Aantal en diversiteit neemt toe. Omliggende groepen vrijwilligers, zoals de
serviceclubs, ASVZ en scholen zijn niet
meegerekend. 100% is tevreden over de
geboden ondersteuning.

15

50

16

Totaal (zorg)vrijwilligers

● Streefgetal 2017 ● Realisatie 2017 ● Streefgetal 2018

(Zorg)maatjes

50
16

20

Gemiddeld aantal vacatures op
vacaturebank

Gemiddeld aantal activiteiten
op agenda

Dit aantal varieert wekelijks.

Dit aantal varieert wekelijks. Het gaat om
eenmalige activiteiten en terugkerende
activiteiten.
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Dag/week van de vrijwilliger
Op 13 december zijn 60 vrijwilligers in het
zonnetje gezet.

AANTAL VRIJWILLIGERS ZEDERIK
4.2 (ZORG)VRIJWILLIGERS
ZEDERIK
Vanuit de lokale sociale agenda
Zederik was er in 2017 extra inzet
van de vrijwilligersadviseur
mogelijk. Hierdoor kon er in plaats
van reactief nu proactief gewerkt
worden. De adviseur vrijwilligers
Zederik heeft zich in 2017 ingezet
om de afgesproken doelen te
behalen, te weten:
1	
Info en advies aan
vrijwilligersorganisaties en
individuele burgers.
Gedurende het gehele jaar
werd er op verschillende
plekken informatie en advies
verstrekt. Bijvoorbeeld bij de
Platformbijeenkomsten Vrij
willigers en tijdens individuele
ontmoetingen met burgers en
ketenpartners.
2 Werving van (zorg)maatjes
en koppeling met individuele
burgers.
Er zijn 12 vrijwilligers gewor
ven, waarvan er zeven zijn
gekoppeld aan burgers met
een ondersteuningsvraag. Vier
ondersteuningsvragen staan
nog open en er zijn ook nog
vijf vrijwilligers niet ingezet.

3 C
 oördinatie vrijwilligers,
Scholing vrijwilligers, Samen
werking ketenpartners.
De coördinatie kreeg vorm
door middel van de Platform
bijeenkomsten Vrijwilligers
(gezamenlijk Zederik en Leer
dam). Naast uitwisselingen van
elkaars ervaringen en aanbod
stond scholing prominent op
de agenda. Voorbeelden
van ketensamenwerking zijn
de bijeenkomsten met de
POH-ers uit de Zederikse
dokterspraktijken. Deze
voorzien in een behoefte van
samenwerking, kennis delen
en ervaringen uitwisselen.
Samenwerking is geïnten
siveerd met het Sociaal
Team en met de diaconieën
uit Zederik.
Op 13 december 2017 hield
SamenDoen een bedank
avond voor al haar vrijwilli
gers. Meer dan 65 vrijwilligers
uit Leerdam en Zederik
meldden zich aan.
4 Inzet digitaal ketenplatform
voor (scholings)bijeenkomsten
en vacatures vrijwilligers.
Medio 2017 is gebleken dat
het niet mogelijk is om een

digitale Zederikse activiteiten
agenda op de website van
SamenDoen te publiceren. In
afstemming met Gemeente
Zederik en het Sociaal Team
is toen een handzame kaart
met ontmoetingsplaatsen
voor Zederik ontwikkeld.
Deze kaart is verspreid door
het Sociaal Team en via de
Seniorenraad.
Het gebruik van de vacature
bank op de website van
SamenDoen is inmiddels
goed ingeburgerd. Met
wisselende intensiteit wordt
hier gebruik van gemaakt.
5 Registratie en verantwoording.
De registratie van de indivi
duele contacten met burgers
vond plaats in het cliëntvolg
systeem C3. De cijfermatige
verantwoording van behaalde
streefgetallen kunnen worden
teruggevonden in het onder
staande overzicht.
De landelijke trend, dat er
vergrijzing ontstaat onder de
vrijwilligers, is ook in Zederik
zichtbaar. Dit vraagt in 2018
om verdere bezinning op de
werving van vrijwilligers.

10

10

10

12

12

5

5
1
Signalerend huisbezoek 75+

45

(Zorg)maatjes

1

Praktische maatjes

48

52

52

10
Totaal (zorg)vrijwilligers
100% is tevreden over de geboden
ondersteuning.

Vrijwilligers Leerdam en Zederik
gekoppeld aan andere instellingen

AANTALLEN M.B.T. VRIJWILLIGERS LEERDAM EN ZEDERIK

● Streefgetal 2017 ● Realisatie 2017 ● Streefgetal 2018

64

60
29

Gemiddeld aantal vacatures
Leerdam en Zederik op
vacaturebank
Dit aantal varieert wekelijks.

20

● Streefgetal 2017 ● Realisatie 2017 ● Streefgetal 2018

Gemiddeld aantal activiteiten
Leerdam en Zederik op agenda
Dit aantal varieert wekelijks. Het gaat om
eenmalige activiteiten en terugkerende
activiteiten.
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Dag/week van de vrijwilliger
Op 13 december zijn 60 vrijwilligers in het
zonnetje gezet.

4.3 PEER COACHING
JONGEREN LEERDAM EN
ZEDERIK
SamenDoen en Stichting Jeugd& Jongerenwerk Midden-Holland
ontwikkelden in 2017 Peer
coaching voor jongeren. De
coördinator Peer2Peer in de ge
meenten Leerdam /Zederik is na
het eerste kwartaal uitgevallen.
De vervanging werd per 1 mei
ingevuld en is t/m 31 december
2017 gecontinueerd.
In het eerste kwartaal van 2017
is allereerst de vraag naar en
behoefte aan Peersupport in
kaart gebracht, vervolgens is het
werkplan opgesteld en zijn alle
contacten met samenwerkings
partners gelegd. In het tweede
en derde kwartaal heeft een

succesvolle werving van peercoaches en netwerkcoaches
plaatsgevonden in samen
werking met KPA (adviesbureau
mensen met een migratie
achtergrond) en Stichting Jeugd& Jongerenwerk Midden-Holland.
Dit heeft eind 2017 geresulteerd
in 11 peercoaches en vijf netwerk
coaches, waarvan 12 coaches
de training Sociale Netwerk
versterking in het derde kwartaal
succesvol hebben afgerond. In
het vierde kwartaal hebben alle
coaches nog een trainingsavond
“Werken met je eigen Ervaring”
gevolgd.
Vanaf het derde kwartaal is er
actief gewerkt aan de pr en
samenwerking rondom Peer2Peer
support en Netwerkversterking.
Samenwerking is gezocht met

het Sociaal Team, JGZ, Scholen,
Stichting Jeugd- & Jongerenwerk
Midden-Holland, Yulius, MEE,
Politie, Bureau Halt, adviseur
SamenLeven, Leerdamse
Moskeeën, Gemeente Leerdam,
St. Benang Radja en Avres,
met als resultaat een toename
van passende hulpvragen voor
Peersupport. Ook is informatie
materiaal ontwikkeld en ver
spreid onder deze ketenpartners.
De focus in het vierde kwartaal lag
op het succesvol koppelen van
alle coaches. Inmiddels zijn er zes
koppelingen gemaakt en staan er
drie koppelingen in de planning.
De eerste intervisiebijeenkomst
voor gekoppelde coaches vindt
plaats op 31 januari 2018. We
streven ernaar alle 16 coaches in
2018 gekoppeld te hebben.

KLANTVERHAAL PEER2PEER:
Vanuit het Sociaal Team Zederik is er een aanmelding
gekomen van een jongere met een lichamelijke beperking
die graag met behulp van een peercoach haar angst om
dingen alleen te ondernemen, wil overwinnen. Het toeval
wil dat één van de peercoaches ervaring heeft met het
opnieuw vertrouwen krijgen in je lichaam en in je kunnen, zij
heeft hier zelfs een Real Health programma voor gevolgd.
Bij de kennismaking tussen de twee was er veel herkenning
en erkenning. Inmiddels zijn de eerste afspraken gemaakt
en loopt het contact. Dit is nu wat we noemen een echte
match! En het laat zien dat het delen van ervaringen zorgt
voor (h)erkenning, maar ook hoop en perspectief kan bieden.
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DOELGROEP

RESULTATEN PARTICIPATIE 2016 EN 2017

14

Actief aan de
slag in Zederik

10

18

in 2017

52

111

Actief aan
de slag in
Leerdam

begeleid

in 2016

28 mensen met een (grote) afstand tot de

Aantal werkzoekenden begeleid.

arbeidsmarkt hebben werk gevonden.

In onderlinge samenwerking
begeleiden SamenDoen en Avres
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt naar vrijwilligers
werk, opleiding, begeleid werken
of een betaalde baan. Samen
Doen steekt daarbij in op het
motiveren/stimuleren en active
ren van langdurige werklozen.
Als mensen hiertoe in staat zijn,
dan draagt SamenDoen hen
over aan Avres, die met de per
soon zoekt naar een passende
werkplek en begeleiding daarbij.
SamenDoen streeft hierbij een
integrale aanpak na. De samen
werking met het Sociaal Team
zorgt ervoor dat er samen met
Avres ook wordt gekeken naar
eventuele schulden of andere
problemen op de diverse leef
gebieden en dat er naar een
passend begeleidingsplan wordt
gekeken. Voorbeeld: Samen
Doen wilt een cliënt begeleiden
en motiveren richting werk, maar
dat heeft weinig kans van slagen
als er grote financiële problemen
zijn of als er een ernstig ziek kind
thuis is.

24

Ook vindt afstemming plaats
binnen het Platform Participatie
(Kringloop Leerdam, Taalhuis,
gemeente, Vluchtelingenwerk,
Stichting OOK, Yulius, Syndion,
Voedselbank).
Eind 2017 is het Participatieteam
van Avres een feit geworden,
waarbij de werkcoaches en
accountmanagers lokaal zijn
gaan werken. Dit heeft als
voordeel korte lijnen en snelle
communicatie en is laagdrempe
lig voor de cliënten.
In 2018 wordt een impuls gege
ven aan het inzetten van buddy’s.
Deze vorm van begeleiding is
eerder vervuld door vrijwilligers
van de Rotary. Er zijn nu gesprek
ken gevoerd met de Lions die
graag als buddy worden ingezet.
Om het buddyschap beter vorm
te geven en de verwachtingen
goed op elkaar te laten afstem
men, in 2018 een training worden
gegeven aan potentiële buddy’s.

TOELICHTING
28 mensen met een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt
hebben werk gevonden,
waarvan 10 waren aangemeld
in 2017 en 18 in 2016.
De adviseur participatie heeft
123 werkzoekenden gesproken,
waarvan 111 zijn begeleid en
waarvan ze actief aan de slag
is gegaan met 52 mensen uit
Leerdam en 14 mensen uit
Zederik. Eind 2017 is de status
van hun traject:
• 21 lopende zaken;
•	6 integrale aanpak sociaal
team;
• 16 vrijwilligerswerk;
• 3 werkervaringsplaats;
• 6 intakegesprek;
• 6 dagbesteding;
•	4 taaltraining (is in
ontwikkeling en groei);
• 4 ziek.

Voorbeelden:
1	Man van 62 in de WIA voor
35% afgekeurd werkt bij VSI.
Eén van de beste werknemers;
2	Man, die diverse trajecten
heeft doorlopen, zich nooit
aan afspraken hield en
waarbij we het bijna hadden
opgegeven, heeft een
contract gekregen bij VSI en
ook hij doet het erg goed;
3	Jongeman die veel proble
men in de wijk veroorzaakte
en zonder werk zat. Moeilijk te
bereiken i.v.m. steeds wisselen
van telefoonnummer, doet het
nu erg goed bij de timmer
werkplaats. Staat klaar om
uitgeplaatst te worden naar
regulier werk met waarschijn
lijk een doelgroepverklaring;
4	Dame met vier kinderen en
al 8 jaar in de bijstand heeft
contract gekregen bij
GeoFort i.s.m. Avres;
5	Jongeman die het goed deed
bij Kringloop heeft aldaar een
contract gekregen;
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6	Dame van Turkse komaf die
weinig op afspraken komt
en geen woord Nederlands
spreekt (ondanks 20 jaar ver
blijf in Nederland) gaat met
veel plezier naar opstapgroep
taal van het Taalpunt;
7	Dame die nooit heeft gewerkt
en niet naar school is
geweest, werkt in de dag
besteding bij Syndion. Ze is
vaardig in handwerk en kan
met naai-, brei- en verstel
werk veel betekenen in het
atelier van Syndion.

DOELGROEP
6.2 CULTUUR OP EN NA
SCHOOL

6.1 SPORT OP EN NA SCHOOL
Door het uitvallen van de twee
combinatiefunctionarissen
sport was het niet mogelijk om
alle prestaties te halen die zijn
afgesproken voor 2017. In overleg
met de gemeente, directies van
scholen en de stuurgroep Jong
Leerdam is prioriteit gesteld bij
de volgende sportactiviteiten:
1	
Vakwerkplan. Door middel van
dit vakwerkplan voldoen de
deelnemende scholen aan de
kerndoelen die opgesteld zijn
door de overheid en maken
de kinderen tevens kennis met
sporten die in Leerdam e.o.
te beoefenen zijn (sportcar
rousel). Leerkrachten kunnen
zelf of met coaching aan de
slag met het vakwerkplan;

2 P
 auzespelen. Dit is een laag
drempelige spelactiviteit op
het primair en voortgezet
onderwijs;
3 Talententuin. Dit jaar is dit
ingevuld met de activiteit
freerunnen in de wijk;
4 Sportcarrousel. Hierbij zijn in
2017 proeflessen van sporten
gegeven tijdens de reguliere
gymlessen. In 2018 dans en
hockey;
5 Sport & spel Noord (Buurt
sportcoach). Hierop heeft een
heroriëntatie plaatsgevonden.
De buurt is uitgenodigd in de
gymzaal om te bespreken
hoe sport & spel een bredere
invulling kan krijgen. Dit moet
nog verder worden ontwikkeld;

6 B
 ehoeftepeiling Nijntje
beweegdiploma. Scholen
zijn enthousiast, maar het is
nog zoeken naar een ge
zamenlijke datum voor een
studiemiddag in 2018;
7	
Leerlingen uit het voortgezet
onderwijs zijn door de combi
natiefunctionaris betrokken
bij het uitvoeren van ver
schillende sportactiviteiten.
Er zijn vele activiteiten georga
niseerd en er kan worden terug
gekeken op een succesvol jaar,
waarbij nog meer kinderen en
ouders weten wat SamenDoen is
en wat SamenDoen doet.

OVERZICHT RESULTATEN 2017
Programma

Resultaten / bereik

Basisonderwijs
Vakwerkplan gym

10 scholen

Coaching

10 scholen

Pauzespelen

7 scholen

Voortgezet onderwijs
Leerlingen HLC ondersteunen bij projecten

2 projecten

Leerlingen HLC verzorgen gymlessen El Boukhari

2 klassen

Leerlingen HLC ondersteunen bij SamenDoenDag

22 leerlingen

Pauzesport

HLC / 142 leerlingen

Projecten na school

Aantal

Talententuin

4 wijken / 47 deelnemers

Sportcarrousel

Hockey en Dans

Sport & spel Noord

312 deelnemers
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Door de uitval van de
combinatiefunctionarissen
cultuur zijn niet alle resultaten
behaald in 2017 en is prioriteit
gegeven aan de volgende
activiteiten:
• Culturele ankers
	- Glas. Het lesprogramma is
geactualiseerd: uitleg
glasblazen in de klas, glas
graveren, sokkels ontwerpen.
	- Erfgoed. De projectgroep is
uit de startblokken en maakt
in 2018 een plan in overleg
met de scholen.
•	Educatieprogramma Glas
museum. Er is een uiteenlopend
aanbod georganiseerd, van
leskisten op de basisscholen
in combinatie met een
rondleiding in het museum,
workshops in de herfstvakantie,
workshops ‘Ontwerp je eigen
kerstbal’ waarvan het win
nende ontwerp echt wordt
geblazen. Het
educatieprogramma is nog
volop in ontwikkeling.
•	Menukaart culturele school.
Dit wordt verspreid via de
school voor de invulling van
de BSO. Hert aanbod is gelijk
aan dat van de Talententuin.
•	Talententuin: kennismaking
door middel van workshops
bij zeven verschillende cul
tuuraanbieders. 150 kinderen
hebben gedanst, een thea
tervoorstelling opgevoerd en
een animatiefilmpje gemaakt.
Ook hebben ze kennis
gemaakt met wol en wat je

allemaal kunt doen met dit
materiaal. Daarnaast hebben
ze geleerd hoe je textiel moet
sjabloneren en wat voor
mooie ritmes je kunt maken
met Boomwhackers. De
professionele aanbieders
kwamen uit Leerdam en
omstreken.
Ook op de SamenDoen
Dag is in samenwerking met
ketenpartners een gevarieerd
cultuuraanbod aangeboden
aan de kinderen van basis
scholen, zoals een rapwork
shop, zelf instrumenten maken
en een cultuurwandeling.
Dit is zeer positief ontvangen.
•	Ondersteuning Algemene
Muzikale Vorming door lokale
muziekverenigingen op de
Leerdamse scholen.
•	Ondersteuning Voorlees
Express in samenwerking met
de bibliotheek. De Voorlees
Express zal in 2018 van start
gaan. De werving van voor
lezers is gestart en scholen
kunnen gezinnen aanmelden.
•	Verbinding leggen tussen
de verschillende cultuur
activiteiten en met de
ketenpartners, zoals scholen,
kinderopvang, cultuur aan
bieders en bibliotheek.
Er zijn veel verschillende
activiteiten georganiseerd
in samenspraak en samen
werking met de verschillende
ketenpartners. In 2018 kan
hierop worden doorgebouwd.
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PROJECTEN

Er is in 2017 een verdere ontwik
keling in gang gezet qua burger
initiatieven. Er zijn 13 initiatieven
ondersteund. Het afgelopen jaar
zijn er initiatieven gestopt,
initiatieven zonder ondersteuning
verder gegaan en nieuwe
initiatieven ontstaan. Alle initia
tieven kregen ondersteuning
op maat, soms heel weinig en
soms intensief, dit vraagt veel
flexibiliteit van de adviseur en de
gemeente Leerdam, zowel in de
manier van ondersteuning als in
het volgen van het tijdspad en
snelheid van de ontwikkeling van
de initiatieven. Soms komen er
aanvragen binnen die bij nader
inzien niet echt een burgerinitia
tief zijn. Er wordt dan gezocht
naar een andere manier om het
initiatief verder te ontwikkelen of
te ondersteunen.
Ieder initiatief levert wat op voor
de burger en samenleving. Hierbij
kun je bijvoorbeeld denken aan
de toename van zelfredzaam
heid, samenredzaamheid en
gezondheid, de afname van
overbelasting bij mantelzorgers,
de inzet van informele i.p.v. pro
fessionele zorg, deelname aan
de samenleving en vergroten
van de sociale cohesie.
Ook is gewerkt aan pr en com
municatie. Alle burgerinitiatieven

komen begin 2018 op de website
van SamenDoen te staan.
Er is een flyer over de initiatieven
gemaakt en er zijn contacten
gelegd met partijen zoals
Stichting De Musketiers.
Lopende en afgeronde/
initiatieven:
1 Huizen van de Wijk. In 2017
heeft een heroriëntatie
plaatsgevonden. Doel is het
bevorderen van de sociale
cohesie in de wijken. Dit ge
beurt in nauwe samenspraak
met de gemeente. De huizen
van de wijk zijn: West, Noord,
Centrum en Noorderberg.
2 GeWoon. Initiatief van ouders
voor een woonvoorziening
voor kinderen met een
verstandelijke/lichamelijke
beperking.
3 	NAH-lotgenotencontact.
Tweemaandelijkse inloop
activiteit voor mensen
met NAH.
4 Werkgroep Burgemeester
Meesplein. Doel is het plein
een ontmoetingsfunctie
te geven.
5 	Talentfabriek. Initiatief om
mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt
te ondersteunen bij het
ontwikkelen van hun talenten.
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5 initiatieven in ontwikkeling:
1 	Koffiemoment bij de
Voedselbank;
2 	Spes Bona, wooninitia
tief voor zelfstandige
huisvesting voor mensen
met een zorgbehoefte;
3 	Oudereninitiatief om
gezamenlijke activitei
ten te organiseren,
met als doel het
vergroten van de
zelfredzaamheid;
4 	Side by Side fiets, initia
tief om met een duofiets en vrijwilligers het
bewegen van ouderen
en mensen met een
beperking te stimuleren;
5 	Creatieve activiteit van
een schilder die zijn
atelier wil openstellen
voor mensen met een
GGZ-achtergrond en
ouderen (met een laag
inkomen).

Onder de initiatiefnemers van
zes projecten is een tevreden
heidsmeting uitgevoerd d.m.v. een
enquête. De mensen die hebben
gereageerd waren tevreden over
de ondersteuning. Bij SamenDoen
bestaat de wens om in de toe
komst een onafhankelijk tevreden
heidsonderzoek te houden.

VOORBEELDEN BEWEEGACTIVITEITEN EN AANTALLEN

PROJECTEN

Sport & spel Noord voor kinderen
Q2	113 kinderen bij elkaar
(Q1 en Q2 samen).
Q3	16 kinderen gemiddeld
64,3% zeer tevreden en 25%
tevreden (14 deelnemers).

Gemeenten hebben baat bij
gezonde en actieve burgers. Maar
niet iedereen is even gezond en als
we niets doen, lopen de gezond
heidsachterstanden verder op.
De sleutel ligt in een brede en
samenhangende aanpak in de
buurt of wijk met een actieve rol
voor de burgers zelf. Leerdam
is één van de gemeenten die
participeert in dit landelijk
programma “Gezond in de Stad”.
De integrale aanpak richt zich op
vijf sporen. Ervaring leert dat op
deze vijf sporen op lokaal niveau
het verschil kan worden gemaakt.
In Leerdam wordt de link gelegd
met sport en bewegen.
Binnen deze sporen wordt weer
onderscheid gemaakt in de acti
viteiten van de Buurtsportcoach
30- en Buurtsportcoach 60+.
SamenDoen voert het program
ma uit.
Leerdam vult de 5 sporen in met:
1	Individuele begeleiding. Dit
betreft begeleiding van zowel
jongeren als ouderen om (weer)
te gaan bewegen, al dan niet
in verenigingsverband.
2	Groepsactiviteiten. Hieronder
vallen talloze activiteiten
van sport en bewegen voor
kinderen, jongeren, ouderen
en mensen met NAH.

Voorbeelden zijn: een sociaal
tuinproject samen met ASVZ,
rollatorraces, vakantie-ac
tiviteiten in de kerstvakantie,
fitheidstesten voor 60-plus
sers, beweegactiviteiten in
verpleeghuis Emma op de
huiskamers en dagactiviteiten
en het ontwikkelen van be
weegkaarten als hulpmiddel
voor zorgmedewerkers van
Emma. Wandelen in de wijk
West en Noord zijn populaire
activiteiten.
3	Financiële belemmeringen.
Mensen die financiële be
lemmeringen ervaren bij het
deelnemen aan beweegacti
viteiten worden ondersteund
bij het vinden van financiële
steun. Hiervoor worden con
tacten gelegd met de Stich
ting Leergeld of het Regionaal
Declaratiefonds. Het initiatief
tot een PGB-sport is geno
men.
4	Versterken lokaal netwerk. De
stuurgroep Gezond Leerdam
komt regelmatig bij elkaar om
	het uitvoeringsprogramma
te monitoren. Er zijn diverse
contacten gelegd, o.a. met de
Marokkaanse gemeenschap,
Stichting Jeugd- & Jongeren
werk Midden-Holland en Laco.

5	Buitenruimtes. Dit betreft
bijvoorbeeld het stimuleren
van de het gebruik van de
bootcamp-box.
Voorbeelden van
deelnemersaantallen:
Individuele trajecten:
0-30 jaar: 12 personen begeleid
60+:
37 personen begeleid
Front office vragen : 33 personen,
informatie m.b.t. sport mogelijk
heden en doorverwijzen naar
externen.
De Buurtsportcoach wordt meer
gevonden m.b.t. individuele
begeleiding. Uit de doelgroep
0 t/m 30 zijn er cliënten binnen
gekomen o.a. via SamenDoen,
Wijkverpleegkundige Rivas,
Schoolverpleegkundige Rivas,
Sociaal Team en Leger des Heils.

Gr 3-4-5-6
gem 16		
totaal: 200
13 weken
Gr 7-8
gem 12		
totaal: 140
12 weken
75% zeer tevreden en 25%
tevreden (20 deelnemers).

onbekend

64,3%

25%

tevreden

zeer tevreden

Q4

75%

25%

tevreden

zeer tevreden

Wandelen in West
Wandelen West – de totalen zijn inclusief vrijwilligers, medewerkers en sta
giaires (gemiddeld)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Korte wandeling

2,2 deelnemers

5,3 deelnemers

3,7 deelnemers

5.6 deelnemers

Lange wandeling

6,6 deelnemers

8,5 deelnemers

8,8 deelnemers

7.8 deelnemers

Beiden

10 deelnemers

12,4 deelnemers

12,5 deelnemers

16.5 deelnemers

Gemiddeld alles

18 deelnemers

24,4 deelnemers

23,8 deelnemers

26.8 deelnemers

Wandelen in Noord
Momenteel helpt/ondersteunt
één vaste vrijwilliger bij
sportactiviteiten.

KORT
Totaal

30

gemiddeld 4
Totaal

385

gemiddeld 35
LANG
Totaal

355

gemiddeld 33

Wandelen Noord – de totalen zijn incuslief vrijwilligers en medewerkers
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2017 was voor SamenDoen
een turbulent jaar, omdat de
organisatie is gekanteld en een
aantal medewerkers ziek waren.
Dit heeft een impact gehad
op het team en de organisatie.
Gelukkig zijn er in korte tijd goede
waarnemers gevonden die taken
hebben overgenomen. Daarom
kan met trots gezegd worden dat
de meeste prestaties en resul
taten uit de subsidiebeschikking
2017 ruimschoots zijn behaald.
Cliënten en ketenpartners zijn
over het algemeen tevreden
over de activiteiten van
SamenDoen. Er zijn belangrijke
resultaten behaald op het
gebied van beleid, Good
Governance, pr-middelen
(interne organisatie) en ketenbrede
projecten (externe omgeving).
Vanuit een stevigere basis kijkt
SamenDoen vooruit naar 2018.
Vanuit aandacht voor het team
en de optimalisatie en borging
van werkprocessen zullen de
activiteiten uit 2017 worden
voortgezet, met hier en daar
een bijstelling. In overleg met de
gemeenten zullen wij nieuwe pres
tatieafspraken maken voor 2018.

BIJLAGE

Personeel SamenDoen:
Directeur:
Saskia Smeenk
Cliëntadviseur:
Hanneke Mensch
Adviseur Mantelzorg:
Lia van de Water en
Marianne Kats
Adviseur Vrijwilligers:
Lenneke Manschot en
Romy Slagboom

Adviseur Burgerinitiatieven:
Esther Leenhouts
Adviseur Participatie:
Marielle Don (gedetacheerd
vanuit AVRES)
Adviseur SamenLeven:
Tulin Yagmur
Bureaumedewerker:
Anne Sterk, Lia de Vries, Ellen
Franck (tot 1 juli 2017), Marijke van
Beusekom en Roelina Reedijk
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Combinatiefunctionaris Sport:
Tim aan den Toorn en Kim Overbeek
Combinatiefunctionaris Cultuur:
Sacha Kraan en Kim Overbeek
Buurtsportcoach:
Machiel van Kolck (tot 1 mei 2017),
Cynthia van de Water (vanaf
1 mei 2017), Annika Jabroer en
Constance Vrijhof

Waarnemers wegens langdurige
ziekte
Adviseur Mantelzorg:
Francien Boonstra en
Marja Veltman
Adviseur Vrijwilligers en
Peercoaches:
Esther Hobo en
Wilco van Snippenberg
Bureaumedewerker evenementen:
Eleonora van IJssel
Combinatiefunctionaris Sport:
Esmée Meijdam
Combinatiefunctionaris Cultuur:
Cintha de Vreede en Mariska van
Wijnen

Re-integratieplek
Mandy den Boer (2e helft 2017)
Personeelsgegevens
Formatie: 12 fte exclusief
waarnemers
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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
Sociaal Domein en innovatie:
vacature

Burgemeester Meesplein 5c
4142 AZ Leerdam
T 0345-637363
E info@samendoen.expert
I www.samendoen.expert

