SamenDoen in 2018:

Iedereen doet ertoe!

De missie van Samendoen is: Iedereen doet ertoe! Wij brengen inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden in beweging, zodat ze hun sterke kanten
kunnen aanspreken en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Het doel is dat iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij.
Elk jaar maken we afspraken met de gemeente over de doelen en resultaten die we willen bereiken. Dit is een overzicht van onze belangrijkste resultaten in 2018.
Die behaalden we samen met heel veel verschillende mensen en organisaties binnen de gemeente. Zij geven aan dat ze de resultaten én de samenwerking
met SamenDoen waarderen. Dat is misschien wel ons mooiste resultaat! Meer informatie en ons volledige jaarverslag is terug te vinden op samendoen.expert.

Wat we doen

In samenwerking met de gemeente, zorgorganisaties en andere instel
lingen zijn onze medewerkers en vrijwilligers actief op het gebied van:

	→ Cliëntondersteuning
We ondersteunen inwoners met een vraag op sociaal gebied,
zoals welzijn, zorg, financiën en administratie of wonen.

	→ Mantelzorgondersteuning
We ondersteunen mantelzorgers (iemand die voor een of meer
dierbaren zorgt) en organiseren activiteiten voor deze doelgroep
op basis van hun eigen behoeften.

Onze resultaten in 2018

SamenDoen behaalde in 2018 deze resultaten in Leerdam en Zederik:

→

134 mensen met een (grote) afstand op de arbeidsmarkt
kregen begeleiding, waarvan 39 zijn doorgestroomd naar
een ontwikkelplek en 15 naar betaald werk.

→	Vrijwilligers legden 182 signalerende huisbezoeken bij

127

ouderen af. Onze cliëntadviseur nam met
van hen
contact op om ondersteuning op maat te bieden en de weg
te wijzen naar voorzieningen en regelingen.

→ Vrijwilligers
 e zetten vrijwilligers in op basis van hun passie, talenten en
W
mogelijkheden. Ook organiseren we activiteiten om vrijwilligers
te vinden, binden en boeien.

→ Participatie
 ensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en maatschappij
M
ondersteunen we. Ons doel: zorgen dat iedereen maatschappelijk
actief wordt of aan het werk komt. Daarom creëren we ook
ontwikkel- en werkplekken op maat.

	→ Burgerinitiatieven
Inwoners die een burgerinitiatief willen opzetten, kunnen op onze
steun rekenen. We organiseren voor hen bijeenkomsten, zodat
initiatiefnemers elkaar inspireren, van elkaar leren en verbonden
zijn met de juiste organisaties.

	→ SamenLeven & SamenOpvoeden
Mensen met verschillende culturen en achtergronden brengen we
bij elkaar tijdens activiteiten met een maatschappelijke impact.
Zo ontstaat er meer onderling contact en daarmee meer begrip
voor elkaar. We organiseren ook activiteiten om ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Hierdoor gaan steeds meer mensen
zich ontwikkelen en worden zij maatschappelijk actief.

	→ Gezond in Leerdam en buurtsportcoach
 e willen zo veel mogelijk inwoners (van jong tot oud) in beweging
W
krijgen. Daarvoor ontwikkelen we nieuwe beweegactiviteiten en
zorgen dat die een plek krijgen bij bestaande sportverenigingen.
Zo dragen we bij aan een gezonde gemeente.

	→ Sport en cultuur op en na school
 e ondersteunen sport- en cultuuronderwijs op basisscholen en op
W
het voortgezet onderwijs. Daarnaast organiseren we naschoolse- en
vakantieactiviteiten voor schoolkinderen. Zo worden sport en cultuur
toegankelijk voor alle kinderen, waarna ze kunnen doorstromen naar
lokale sportverenigingen en cultuurinstellingen.
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→	110 cliënten kregen ondersteuning op het gebied van

zelfredzaamheid (versterken eigen kracht en informele zorg).
We hielpen hen ook op weg naar voorzieningen en regelingen.

→	Er zijn

882 mantelzorgers bekend bij SamenDoen.

140 (over)belaste mantelzorgers kregen ondersteuning op

maat (luisterend oor, versterken eigen kracht en informele zorg).
Hen is de weg gewezen naar voorzieningen en regelingen.
Mantelzorgers ontvingen een mantelzorgwaardering
en
mantelzorgers namen deel aan de week van de
mantelzorg.

746
265

→	Er zijn 283 vrijwilligers (maatjes, coaches, thuisadministratie,
signalerend huisbezoek, burgerinitiatieven, werkgroepen) en
flitsvrijwilligers ondersteund die hebben bijgedragen aan
het versterken van zelfredzaamheid en sociale cohesie.

92

→	We ondersteunden 14 burgerinitiatieven. De meeste daarvan
ontwikkelen zich tot een waardevol initiatief met meerwaarde
voor (kwetsbare) medeburgers.

→	Er zijn honderden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
in beweging gekomen door activiteiten van de buursportcoaches
en Gezond in Leerdam (zoals wandelen, sporten na school en
tijdens vakanties, fitheidstesten 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.
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