
Zoeterwoude,  januari 2019

Stichting Zoeterwoude Voor Elkaar, Jaarverslag 2018 
Het bestuur van de Stichting Zoeterwoude Voor Elkaar biedt u bij deze het verslag over 2018 aan.
Dit is ons derde jaarverslag sinds de oprichting. 

Onze doelstelling.
Stichting Zoeterwoude Voor Elkaar heeft als doelstelling: 
Het bijeenbrengen van mensen met een hulpvraag en vrijwilligers, die bereid zijn aan een hulpvraag te voldoen.

Onder de Stichting Zoeterwoude voor Elkaar valt een aantal werkgroepen, die ontstaan zijn uit het initiatief 
“Burgermove”,  een actie van de Gemeente Zoeterwoude in 2015, om 55 plussers uit de gemeente mee te laten 
denken over de toekomst van Zoeterwoude.  

De werkgroepen, die meedoen onder de paraplu van ZVE zijn:
 Steunpunten (Dorp en Hoge Rijndijk)

 Wonen en woonomgeving

 Fietsmaatjes

Samenstelling van het bestuur, ZVE organisatie en de werkgroepen in 2018
Samenstelling dagelijks bestuur:
Voorzitter : Jos Atteveld
Secretaris : Hannie Ammerlaan
Penningmeester : Annet Vlasveld
Overige bestuursleden:
Vice-voorzitter : Rex Otten
Vice-secretaris : Bob Hartlooper
Vice-penningmeester : Ton Rijnsburger
PR-communicatie : Connie Vis en Leonie van der Geest (duo)
Fietsmaatjes : Hans van Polanen en Corry Rietdijk

Vertegenwoordigers van de ZVE werkgroepen in het bestuur:
Steunpuntmedewerkers, welzijn en zorg : Rex Otten, Annet Vlasveld
Wonen en woonomgeving : Jos Atteveld
Schouw : Ton Rijnsburger
Fietsmaatjes : Corry Rietdijk en Hans van Polanen

Bestuursactiviteiten 2018.
Het ZVE bestuur is in 2018 17 maal bijeen geweest. Daarnaast zijn er veel onderlinge overlegmomenten geweest
om de organisatie ZVE verder vorm te geven.

Activiteiten ZVE in het jaar 2018
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Januari
- De Gemeente Zoeterwoude kiest voor I-DOE en Buurbook en het houden van welzijnsbezoeken. Dit 

n.a.v. hun oproep aan de Zoeterwoudse Vrijwilligersorganisaties punten aan te dragen voor het Sociaal 
Beleidsplan 2018 – 2022.

- De vlag van ZVE gaat uit bij steunpunten De Buren en Rijndijk op het moment dat deze open zijn.
- 25 Januari is de officiële aftrap van Fietsmaatjes bij Huize Emmaus door het tekenen van een 

overeenkomst die regelt dat Fietsmaatjes de duofiets van Emmaus ter beschikking krijgt.
Februari

- ZVE zoekt een vervanger voor PR en communicatie omdat Ineke Versluijs haar taak als bestuurslid heeft 
neergelegd.

Maart
- ZVE start een onderzoek naar het verplaatsen van het steunpunt Zoeterwoude-dorp van De Buren naar 

de bibliotheek in de nieuwe Brede School.
- Het telefoonnummer va de steunpunt coördinator wordt doorgegeven aan de POH van een 

huisartsenpraktijk. Wij zijn nu voor dringende verzoeken direct te benaderen.
- ZVE vindt een bestuurslid ‘op afstand’, Leonie van der Geest, die ons wil helpen met PR en 

communicatie.
April

- Han Vlasveld maakt een nieuwe ZVE folder. Deze folder wordt verspreid onder de 
gezondheidsinstellingen in Zoeterwoude.

- Huize Emmaus vraagt ZVE vrijwilligers om elke werkdag de ontbijtjes voor de bewoners van de 
zorgafdeling te verzorgen. ZVE gaat niet op dit verzoek in om zo te voorkomen dat er personeel wordt 
verdrongen. Het hoort o.i. tot de zorgtaak van de instelling om daar vanuit haar eigen door de overheid 
verstrekte middelen zorg voor te dragen.

- ZVE besteedt in haar bestuursvergaderingen veel aandacht aan de komende privacy wetgeving en AVG.
- ZVE doet mee met de tussentijdse evaluatie van het project ‘Welzijn op Recept’.

Mei
- We organiseren onze vrijwilligersbijenkomst in de Kas van Swetterhage.
- Fietsmaatjes heeft een aanvraag voor een 2e fiets ingediend bij zorgverzekering Zorg en Zekerheid.

Juni
- ZVE maakt in een gesprek kennis met wethouder Ruud Bouter. Bespreekpunten zijn;

Het ZVE jaar- en financieel verslag over 2017.
De subsidie voor ZVE voor de jaren 2019 t/m 2022.
Aandacht voor het oppakken van het project ‘welzijnsbezoeken’.
De afhandeling van de oproep ideeën aan te dragen voor het Sociaal Beleidsplan 2018 – 2022.

- We nemen officieel afscheid van Ineke Versluijs met een high tea in Voorschoten.
Juli

- ZVE organiseert een bijeenkomst voor de steunpuntmedewerkers.
Augustus

- Lekker vakantie houden en bijtanken.
September

- De Stichting ZVE past haar huishoudelijk reglement aan.
- Wij gaan brainstormen over de toekomst van ZVE.
- We brengen een bezoek aan de Brede School om te kijken of er een geschikte ruimte is voor ons 

steunpunt Zoeterwoude-dorp.
- De ZVE folder wordt verspreid door de vrijwilligers van de KBO.
- Fietsmaatjes krijgt de 2e duo fiets geleverd.

Oktober
- ZVE gaat aan de slag om vervangers voor de vertrekkende bestuursleden, Jos Atteveld (voorzitter) en 

Hannie Ammerlaan (1e Secretaris)  te zoeken.
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- Er is ook nog een coördinator Fietsmaatjes en een steunpuntmedewerker voor Zoeterwoude Rijndijk 
nodig.

- ZVE heeft een bijdrage geleverd aan een waarderingsavond voor alle vrijwilligers die actief zijn in de 
welzijnssector in Zoeterwoude. Deze bijzonder geslaagde bijeenkomst is tot stand gekomen met behulp 
van ZVE, Huize Emmaus (Wijdezorg), Swetterhage, EVA, de welzijnscoach en de Gemeente 
Zoeterwoude. De bijeenkomst vond plaats bij Swetterhage.

November
- ZVE gaat haar vacatures ook plaatsen op I-DOE, facebook en via een Wist je Dat aan de vrijwilligers.
- Het project ‘welzijnsbezoeken’ wordt nu opgepakt door de gemeente.
- ZVE gaat op zoek naar vrijwilligers die acute zaken op willen en kunnen pakken.
- De offertes voor het bouwen van de ZVE website zijn opgevraagd en binnen gekomen.

December
- De gemeente vraagt ZVE of vrijwilligers bij inwoners van bepaalde straten in Zoeterwoude-Rijndijk het 

huisvuil op kunnen halen om in de afvalcontainer te gooien. Wij hebben dit verzoek afgewezen omdat 
hierover in de gemeenteraad een discussie plaats vindt.

- De opdracht voor het bouwen van de ZVE website wordt verleend aan Andé Berloth.
- ZVE ziet af van de verhuizing van het steunpunt Zoeterwoude-dorp naar de Brede School. De eisen die 

aan ZVE worden gesteld voor het medegebruik van de ruimten zijn zodanig dat we daar niet op in 
kunnen gaan. Met veel plezier blijven we gebruik maken van de ruimte bij De Buren.

Een verdere toelichting op door ZVE ondernomen activiteiten in het jaar 2018

Vrijwilligersbijeenkomsten.
Op 16 mei 2018 organiseren wij een bijeenkomst voor onze vrijwilligers met als doel deze te informeren, 
enthousiasmeren en vooral te bedanken voor hun inzet. 
Deze bijeenkomst staat in het teken van het onderwerp ‘Welzijnsbezoeken’. ZVE heeft dit onderwerp naar voren
gebracht als idee om opgenomen te worden in het Sociaal Beleidsplan 2018 – 2022. De Gemeente Zoeterwoude
heeft het idee omarmd en opgenomen in het Sociaal Beleidsplan 2018 – 2022.
De presentatie werd verzorgd door Annet Driessen van Radius.
Daarna is er een gezellig samenzijn met de vrijwilligers en een attentie als dank voor hun inzet als vrijwilliger 
t.b.v. de Zoeterwoudse inwoners.

ZVE heeft ook meegedaan samen met EVA, Swetterhage en de Gemeente Zoeterwoude aan het organiseren van
een grote vrijwilligersbijeenkomst waarvoor alle vrijwilligers, werkzaam voor alle Zoeterwoudse 
welzijnsorganisaties, zijn uitgenodigd. Het wordt een bijeenkomst waar zo’n 165 vrijwilligers aan deelnamen. 
Het programma bestaat uit een heel gezellig samenzijn met koffie, drankjes en een uitstekende warme maaltijd.
Er is een toneelgezelschap dat interactieve sketches uitvoerde van situaties die je in je vrijwilligerswerk zo maar 
tegen kunt komen. Er wordt spontaan meegedaan. 

Communicatie en PR 

Intern 

Interne uitwisseling van informatie vindt plaats door de verspreiding van een nieuwsbrief onder alle vrijwilligers.
In 2018 waren dit 21 Wist Je Datjes. Daarnaast zijn er jaarlijks 2 overleggen met steunpuntmedewerkers en 2 
bijeenkomsten voor alle vrijwilligers.

2018 Jaarverslag Pagina 3 van 10



Extern 

Tenminste een maal per maand gaat er een digitale nieuwsbrief (Wist Je Dat) naar onze vrijwilligers, de 
zorgaanbieders in Zoeterwoude, en andere organisaties met wie wij samenwerken of die een andere connectie 
met ons hebben.

Ook hebben wij een facebookpagina, waarop (in 2018) 51 berichten zijn geplaatst. Vaak zijn deze berichten ook 
op andere pagina’s gedeeld, waardoor het bereik fors toegenomen. Het aantal volgers van de Facebook-account
bedraagt 151. Reacties op berichten zijn over het algemeen positief. Ook vrienden en familie kunnen deze 
facebookpagina volgen als men tenminste is aangemeld bij Facebook. 

Besprekingen met andere welzijnsorganisaties 

Zoeterwoude Voor Elkaar neemt deel aan besprekingen op een zo breed mogelijk terrein. Hierdoor proberen we
een netwerk te creëren met korte lijnen naar diverse zorginstellingen en andere instellingen die belangrijk zijn 
om adequaat te handelen bij de meer gecompliceerde hulpvragen. 

Evenementen

Omdat we het belangrijk vinden zichtbaar te zijn in de Zoeterwoudse samenleving zijn we aanwezig op de 
duurzame lentemarkt van 12 mei op het Dorpsplein in Zoeterwoude-dorp. Fietsmaatjes Zoeterwoude geeft daar
een demonstratie met de duofiets. 

Ook op 24 juni is Fietsmaatjes Zoeterwoude aanwezig met een marktkraam op het Dorpsfeest Zoeterwoude met
de duofiets. Dit is een mooie gelegenheid om in contact te komen met veel inwoners van Zoeterwoude. Ook 
met een advertentie op de lichtkrant was ZVE zichtbaar met een advertentie op de lichtkrant en op de website 
van het Dorpsfeest.

Tijdens de Wielerronde Zoeterwoude (17 juni) zijn we zichtbaar in het programmaboekje, evenals tijdens de 
Stompwijkse Paardendagen (20 juli).

Sponsoring 

Door een anonieme sponsor en een voor ons met name bekende sponsor is er drie maal advertentieruimte 
beschikbaar gesteld tijdens evenementen als de Zoeterwoudse Wielerronde, het Dorpsfeest Zoeterwoude en de
Stompwijkse Paardendagen. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft de aanschaf van een duo-fiets voor 
Fietsmaatjes Zoeterwoude, werkgroep van ZVE, mogelijk gemaakt.

Flyer

In 2018 is een nieuwe flyer ontworpen, waarin ZVE haar werkzaamheden presenteert en waarin potentiële 
hulpvragers worden aangemoedigd om zo nodig contact met ons op te nemen. De folders zijn huis aan huis 
verspreid. 

Website

In 2018 is er hard gewerkt aan de opstart van een website, het digitale adres van Zoeterwoude Voor Elkaar. Om 
toekomstbestendig te zijn en om te zorgen dat nog meer mensen ons kunnen vinden, ook externe contacten. 
Belangrijke uitgangspunten zijn dat de website gebruiksvriendelijk moet zijn en veilig. Eind 2018 is de opdracht 
gegund.

Kortom het was weer een druk jaar met vele uitdagingen waarin het bestuur en de vrijwilligers van ZVE met 
plezier en een goed gevoel  klaar hebben gestaan voor mensen die onze hulp goed konden gebruiken! Wij gaan 
met veel enthousiasme en inspiratie het nieuwe jaar in. Wij zijn er klaar voor!
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Contacten ZVE met andere welzijnsorganisaties

EVA

ZVE streeft naar een kring van samenwerkingspartners in de Gemeente om zo goed mogelijk de hulpvragen, 

waar nodig, op elkaar af te stemmen. Zo zijn er vanaf medio 2018 enkele gesprekken gevoerd met de 

welzijnscoach, ZVE en EVA. Het doel is om te onderzoeken hoe wij elkaar kunnen ondersteunen en versterken 

bij complexere hulpvragen. Ook is in dit overleg besproken hoe wij de vrijwilliger beter kunnen toerusten door 

middel van scholing en coaching. De gesprekken zullen ook in 2019 worden gecontinueerd. 

Informele zorg

Dit 3 maandelijks overleg heeft in februari 2018 een idee geopperd om in oktober een bijeenkomst te 

organiseren voor vrijwilligers van de samenwerkingspartners (CAS, ZVE, Swetterhage, Emmaus en EVA) met als 

doel waardering, plezier, deskundigheidsbevordering en elkaar leren kennen. De Gemeente heeft dit idee 

ondersteund en heeft zich actief opgesteld bij de realisering van dit project. Na een financiële en logistieke 

bijdrage van de betrokken organisaties heeft de Gemeente zich garant gesteld om de financiering rond te 

krijgen. Het pleegtheater is gevraagd om de aangegeven problematiek om te zetten in sketches. Uiteindelijk 

heeft dit geresulteerd in een goed bezochte waarderingsavond in oktober waar 165 vrijwilligers hebben 

deelgenomen. Ook de burgemeester heeft een enthousiasmerende toespraak gehouden. 

Welzijnsbezoeken

Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de voortgang van het proces. Hierin is door het ZVE veel 

initiatief genomen om binnen het jaar te komen tot uitvoering hiervan.

Er zijn enkele notities geschreven over de opzet van de Welzijnsbezoeken en organisatie vorm. In januari is door 

de gemeente geopperd om Radius voor het project in te schakelen, gezien hun expertise en ervaringen in 

andere gemeenten. Ook zijn de mogelijkheden besproken om hen hierin een leidende rol te geven. Na deze 

voorbereidende besprekingen is er door de gemeente actie ondernomen. Vragen over de mogelijke 

belemmeringen voor de inwoners in het kader van de nieuwe privacy wet en de interne personele afstemming 

heeft veel tijd in beslag genomen. De projectgroep (gemeente, ZVE) heeft in deze periode ook een waardevolle 

bijeenkomst gehad met de ouderenadviseur van Kaag en Braassem.

In navolging van deze presentatie heeft ZVE de betrokken welzijn-/vrijwilligersorganisaties geïnformeerd over 

het project en uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst over doel en werkwijze. In mei is een presentatie 

gehouden door de ouderenadviseur van Kaag en Braassem. 

Bijna alle organisaties waren aanwezig en waren zeer geïnteresseerd in het project. Deze bijeenkomst had ook 

als doel om andere organisaties te betrekken bij de uitvoering van het project. Er is aandacht gevraagd om een 

bijdrage te leveren om een stuurgroep op te zetten (noot; later is dit voorstel omgezet naar een 

klankbordgroep).

Daarnaast komen deze organisaties "achter de voordeur" en zijn er mogelijk vrijwilligers die ingezet willen 

worden als bezoekvrijwilligers.

In juli heeft er een gesprek plaatsgevonden met de gemeente. De nieuwe wethouder dhr Bouter, was hierbij 

aanwezig. Er is een tijdspad afgesproken om voor het eind van 2018 te komen tot een plan van aanpak en 

werkwijze. De gemeente zal, gezien de beperkte personele capaciteit, bekijken wie, vanuit de gemeente de 
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coördinatie op zich zal gaan nemen.

Ook is in juli een voortgang nota sociaal beleid uitgebracht waaruit blijkt dat de opzet en organisatie 

ingewikkelder is dan voorzien. Er zijn voornemens om hiervoor een projectleider aan te stellen. Vastgesteld 

wordt dat het project zich primair zouden moeten richten op 75 jarigen en ouder.

In oktober is door de gemeente aangegeven, dat de obstakels ten aanzien van de privacy wet kunnen worden 

opgelost. Ook is kennisgemaakt met de aangestelde medewerkster van Radius. Dit gesprek verliep zeer positief 

en heeft daarna het proces versneld. Diverse nota's over de gehanteerde methodiek zijn gedeeld en zijn er 

afspraken gemaakt over de voortgang. Het belangrijkste is dat de gemeente de voorbereidende 

werkzaamheden op zich neemt, zoals de informatie brief naar de inwoners, het beheer van adressenbestand. 

Ook zullen de namen van vrijwilligers die gaan deelnemen worden doorgegeven voor een 

intake/kennismakingsgesprek en planning van de "training" in februari 2019. Er zal een uitnodiging worden 

verzonden naar de klankbordgroep om het voortgangsproces te bespreken ( planning 10 januari 2019).

Jaaroverzicht hulpvragen 2018

In het derde jaar van ZVE zijn er 57 nieuwe hulpvragen van Zoeterwoudse inwoners binnen gekomen. 

Deze kunnen wij indelen in de volgende categorieën:
Computerondersteuning, ondersteuning bij administratie 14
Klussen in en om de woning   11
Vervoer   6
Algemeen   6
Gezelschap   5
Wandelen   5
WMO-GGZ-POH   3
Fietsondersteuning   2
Mantelondersteuning   2
Tuinwerkzaamheden   2
Boodschappen                                                                                                       1 +  
Totaal 57

Op basis van deze aanvragen zijn in totaal ongeveer 487 activiteiten ontplooid voor onze Zoeterwoudse 
medeburgers.  
Tien hulpvragen hadden een herhalend karakter en drie daarvan zijn al in 2016 begonnen en zeven in 2017.
Enkele grotere aanvragen zijn door meerdere vrijwilligers ingevuld en/of in delen uitgevoerd.
Afgelopen jaar zijn via de steunpunten de volgende aantallen activiteiten uitgevoerd:

2016 2017 2018

92 117 278

Daarmee is het aantal hulpvragen vrijwel gelijk dat in 2017, maar is het aantal activiteiten  toegenomen van 409 
naar 487. Dit komt vooral door de stijging van vragen met een herhalend karakter.
Een deel  van onze vrijwilligers worden flink belast door die herhalende hulpvragen en een ander deel van onze 
vrijwilligers wordt nog steeds incidenteel of helemaal niet ingezet vanwege het ontbreken van een 
overeenkomst tussen vraag en aanbod. De steunpunten proberen de vragen wel steeds zo goed mogelijk te 
spreiden over alle beschikbare vrijwilligers.
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Financiën ZVE over 2018

A) Balans 2018:
Om de activiteiten van ZVE te ondersteunen is door de gemeente Zoeterwoude een bedrag van
€ 20.106,- beschikbaar gesteld per 28 juli 2015. Dit bedrag is afkomstig van de sponsor Rabofonds Groene Hart 
Noord. 
Het eigen vermogen van ZVE op de balans bedroeg op 1 januari 2018 € 13.336,- en is per 
31 december 2018 uitgekomen op € 22.752,-.

B) Winst en verlies 2018:
Over 2018 heeft ZVE  uitgaven gedaan van € 2.714,- en afschrijvingen gekend van  € 188,-. 
De inkomsten waren  € 284,- negatief vanwege het terugstorten van een onbedoelde donatie.
Dit maakt het totale resultaat een bedrag van € 3.186,- negatief voor de welzijnshulpverlening.

Volgens plan is in 2018 € 10.904,- geïnvesteerd in een tweede duo-fiets voor de Hoge Rijndijk. 
Om dit mogelijk te maken is een bijdrage verworven  bij Zorg en Zekerheid en sponsoren  voor een totaal bedrag
van € 13.384,-. Van de deelnemende fietsers is een bedrag van € 575,- ontvangen.  Deze werkgroep  heeft in 
2018 een positief saldo bereikt van € 2.358,- en een afschrijving gekend van € 1.090,-. Daarmee komt het 
resultaat uit op € 1.268,- positief voor Fietsmaatjes.

Opgeteld heeft ZVE als geheel  een resultaat geboekt van € 1.918,- negatief. 

C) Begroting 2019: 
Voor 2019 is begroot dat de inkomsten € 4.610,- bedragen op basis van de aangevraagde gemeentelijke subsidie
in de periode 2019 – 2023. De uitgaven zijn begroot op  € 4.700,-.

Voor de begroting van de werkgroep Fietsmaatjes is uitgegaan van het plan om voor het Dorp een derde duo-
fiets  in gebruik te nemen. Uitgangspunt is een nieuwe sponsorfinanciering en de opbouw van een 
vervangingsreserve van € 2.290,-. In totaal is het  saldo € 4.234,- negatief voor Fietsmaatjes. 

ZVE als geheel verwacht een negatief saldo van € 4.324,- en afschrijvingen van € 2.578,-. 
Opgeteld wordt het resultaat wordt dan € 6.902,- negatief (deels besteed aan vervangingsreserve).

Gezien de ambities van ZVE inclusief Fietsmaatjes Zoeterwoude en de bouw van een website zullen de uitgaven 
in de periode 2019-2023 substantieel hoger uit gaan vallen dan afgelopen jaren. 

In die periode van 5 jaar wordt een reserve opgebouwd van € 11.452,- om de 2 eigen fietsen over een  termijn 
van 10 jaar te kunnen vervangen.
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Werkgroepen ZVE

1. Werkgroep Wonen en Woonomgeving

De werkgroep Wonen en Woonomgeving bestaat uit;
- Joop Vreeburg, voorzitter
- Jos Atteveld, secretaris
- Rinus van Swieten, lid
- Peter Bos, lid

De werkgroep Wonen en Woonomgeving is dit jaar niet actief geweest om bijvoorbeeld weer een onderzoek te 
doen zoals vorig jaar over de huisvestingsmogelijkheden voor jongeren. Wij voelen ons en zijn betrokken bij de 
plannen die er zijn met het vernieuwen van het ‘centrum’ van Zoeterwoude-Rijndijk en de nieuwbouwplannen 
voor de oude schoollocaties en de Christus Dienaar kerk die vrij komen voor de bouw van nieuwe 
appartementen en eengezinswoningen. We denken en praten mee in de avonden die voor de bewoners en 
belangstellenden worden georganiseerd. Op 11 december zijn we ook naar een inloopavond geweest in de 
Goede Herder kerk in Zoeterwoude-Rijndijk waar de plannen waren in te zien en je in gesprek kon gaan met 
vertegenwoordigers van de gemeente om je mening en ideeën over de plannen aan te geven. We zijn van 
mening dat er een betere communicatie nodig is met de verschillende partijen om tot een goed onderbouwd en 
weloverwogen advies te komen voor de diverse bouwplannen binnen de Gemeente Zoeterwoude.

2. Werkgroep Fietsmaatjes

De werkgroep Fietsmaatjes bestaat uit;
- Hans van Polanen voorzitter
- Corry Rietdijk coördinator Fietsmaatjes Zoeterwoude-dorp
- Coördinator Fietsmaatjes Zoeterwoude-Rijndijk vacature (Tijdelijk waargenomen door Corry.
- Fietsmaatjes Zoeterwoude-dorp totaal 27 personen
- Fietsmaatjes Zoeterwoude-Rijndijk 2 personen.
- Technisch adviseur fietsen Paul Zwanenburg. (Op afroep)

De activiteiten van de werkgroep Fietsmaatjes staan beschreven in bijlage 2: Jaarverslag ZVE werkgroep 
Fietsmaatjes.

Welzijn op recept
Dit project is in 2016 als proef opgestart. Eind 2018 hebben wij meegedaan aan een enquête, uitgevoerd door 
de GGD Hollands Midden over de resultaten van Welzijn op Recept. De samenwerking met de welzijnscoach en 
de praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk Kortmann verloopt uitstekend. Wij hopen en verwachten dat 
ook POH-ers van de andere huisartsenpraktijken dit ook op zullen pakken.

Nota Sociaal Beleid van de Gemeente Zoeterwoude
Wij zijn als ZVE aan de slag gegaan met de onderwerpen die wij hebben aangedragen voor sociaal beleidsplan 
2018 – 2022.

I-DOE
I-DOE is een organisatie die middels een website en persoonlijke ondersteuning organisaties helpt bij het zoeken
van vrijwilligers. Daarnaast kunnen vrijwilligers die een organisatie zoeken, die passen bij hun talenten en 
wensen, ook gebruik maken van de website. Deze brengt vraag en aanbod bij elkaar. 
Eind 2018 hebben we  contact gelegd met een medewerker van I-DOE die in januari een presentatie komt 
verzorgen. ZVE heeft al een aantal vacatures geplaatst op I-DOE. Jammer genoeg hebben ze tot op heden nog 
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weinig opgeleverd.

BUURbook
Terugkijkende op de voorgestelde onderwerpen voor opname in de nota Sociaal Beleid van de Gemeente 
Zoeterwoude zien we dat ons onderwerp over welzijnsbezoeken zijn overgenomen. 
Wij hebben met alle welzijnsorganisaties die, dat wilden en vertegenwoordigers van de gemeente Zoeterwoude 
een bijeenkomst belegd en het onderwerp met elkaar besproken. Resultaat een aantal mensen die betrokken 
willen worden bij het opzetten van de welzijnsgesprekken.
Voor de rest zullen we deelnemen aan een digitaal platform van vraag en aanbod. Er is door de Gemeente 
gekozen voor BUURbook. Wij wachten af tot de gemeente ermee aan de slag gaat.

Mantelzorgers
In 2018 wilden wij aan de slag met de vraag hoe wij van betekenis kunnen zijn voor mantelzorgers. De 
mantelzorgers vervullen een cruciale rol bij de hulp aan mensen die langer zelfstandig thuis wonen. Hen 
ontlasten zodat ze het vol kunnen houden is van groot belang. We hebben een aantal malen contact gehad met 
EVA. Dit is een organisatie die met vrijwilligers mantelzorgers in Zoeterwoude ondersteunt. Met EVA zijn wij in 
overleg wat wij op het gebied van mantelzorg voor elkaar kunnen betekenen.

Deskundigheidsbevordering.
Deskundigheidsbevordering maakt deel uit van ons huidige ZVE beleid. Bij navraag blijkt dat vrijwilligers vooral 
willen leren werken met sociale media, m.n. Facebook. Samen met de welzijnscoach zijn er een aantal cursussen
verzorgd zoals;

- Het beschadigd brein,
- Niet pluis gevoel.

Steunpunt ZVE in het dorp.
Via de Gemeente hebben wij het verzoek gekregen mee te denken over het onderbrengen van het steunpunt 
Zoeterwoude-dorp in het gebouw van de Brede School, bibliotheek Rijn en Venen. 
Helaas is dit op niets uitgelopen. De eisen die aan onze organisatie werden gesteld i.v.m. het medegebruik van 
de ruimte van de jeugdgezondheid dienst waren zodanig dat wij van medegebruik afzien.

Slotwoord 

Wij hopen met Zoeterwoude Voor Elkaar steeds meer van betekenis te kunnen zijn voor inwoners van 

Zoeterwoude met een hulpvraag. De samenwerking met de welzijnscoach, de praktijkondersteuners van de 

huisartsen, de gemeentelijke diensten, alle welzijnsorganisaties werkzaam in Zoeterwoude en de inwoners, 

hulpvragers en hulpbieders, hopen we verder uit te bouwen. 

Dank ook aan de Gemeente Zoeterwoude voor de goede samenwerking.

2018 Jaarverslag Pagina 9 van 10



Het bestuur van de Stichting Zoeterwoude Voor Elkaar

Jos Atteveld Bob Hartlooper Annet Vlasveld

Voorzitter Secretaris a.i. Penningmeester

Bijlagen:

Jaarrekening met:

Bijlage 1: Kascontrole, Balans 2018, Winst en verliesrekening 2018, Begroting 2019
   Meerjarenbegroting 2019-2022

Bijlage 2: Jaarverslag ZVE werkgroep Fietsmaatjes
   Jaarplan 2019 Fietsmaatjes
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