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Beste leden van de gemeenteraad,
Het zijn uitzonderlijke tijden. Momenteel hebben wij het drukker dan ooit. Op een volstrekt
andere manier, dan een aantal maanden geleden. We proberen inventief de bewoners van
Stichtse Vecht van dienst te zijn.
Over 2019 hebben wij een jaarkrant, een verantwoording gemaakt. Toen er nog geen Coranavirus leek te zijn. Toch wil ik onze krant graag met u delen. Ik wens u veel sterkte en gezondheid!

Met vriendelijke groet,
Erwin Hagen
Directeur-Bestuurder
0630092221
E-mail: e.hagen@welzijnsv.nl

Maarssen: Vondelstraat 51, 3601 EX Maarssen
Breukelen: Het Trefpunt, Heijcop 2 (flat ’t Heycop), 3621 WD Breukelen
Loenen: Driehovenlaan 2, 3632 BK  Loenen aan de Vecht
Maarssenbroek: Willem van de Hoornhof, Zebraspoor 253a, 3605 GP Maarssenbroek

tel. (0346) 290710
www.welzijnstichtsevecht.nl

Maart 2020

Jaarkrant 2019
Iedereen doet mee
Welzijn Stichtse Vecht bevordert dat 'iedereen mee kan doen'. Wij doen dit door het stimuleren van vrijwillige inzet binnen en buiten onze organisatie en het faciliteren en/of uitvoeren
van interventies die dit bevorderen. Welzijn Stichtse Vecht is dichtbij aanwezig in de wijken
en biedt laagdrempelige ontmoeting en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben,
zoals mantelzorgers, kwetsbare ouderen en vergunninghouders, individueel of in groepsverband. We zoeken samen naar oplossingen als in de eigen sociale omgeving niet voldoende
ondersteuning voorhanden is, of als de basishulp niet toereikend is. Hiermee kan ‘erger’ worden voorkomen en wordt de preventieve werking van welzijnswerk zichtbaar.



65.251 uur
vrijwillige inzet




513 vrijwilligers
18 medewerkers
(12,7 fte)

Voor en door inwoners
Welzijn Stichtse Vecht is een welzijnsorganisatie voor en door
inwoners. Ons werk wordt voor een groot deel gedaan door
betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Veel dank voor al jullie
werk! Een klein team van vaste medewerkers coördineert hun
werk, voert zelf ook onderdelen van de dienstverlening uit en
draagt zorg voor borging van continuïteit en kwaliteit.

Verantwoording

Welzijn maken we samen!
Welzijn Stichtse Vecht beweegt slagvaardig mee met de maatschappelijke ontwikkelingen en
stemt haar dienstverlening daar continu op af. Dat doen we in nauwe samenwerking met
onze partners in het sociaal domein. De vraag én het perspectief van inwoners in de participatiesamenleving staan voor ons centraal. De interventies van Welzijn Stichtse Vecht dragen
bij aan het versterken en vergroten van sociale cohesie, zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van de inwoners van Stichtse Vecht. En daarmee onderstrepen wij onze missie
‘Welzijn in Stichtse Vecht maken we samen!’

Iedereen doet mee.................... 1

Nieuwe verantwoording
Met deze jaarkrant geven wij een nieuwe invulling aan de
verantwoording van onze dienstverlening in 2019. Naast ‘de
cijfers’ komen ook de inwoners van Stichtse Vecht aan het
woord. Zij vertellen over hun ervaringen met Welzijn Stichtse
Vecht en over wat (kunnen blijven) meedoen voor hen betekent.
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Versterken sociale cohesie
Welzijn Stichtse Vecht streeft er naar dat mensen zich prettig voelen in en betrokken zijn bij hun omgeving en zichzelf daar (samen) kunnen redden. Ontmoeting wordt als middel ingezet om dit te bereiken.
De opbouwwerkers stimuleren bewonersinitiatieven, de realisatie van voldoende ontmoetingsplekken
in de wijk en een laagdrempelig sport- en activiteitenaanbod. Waar nodig initiëren zij specifieke activiteiten voor bewonersgroepen waarvoor elders geen passend aanbod is.

Burendag Breukelen

Sociale cohesie
in cijfers
Bewonersinitiatieven: 20
Ontmoetingsplekken: 11
Ontmoeting:

50 activiteiten
33.515 bezoeken

Sport en bewegen:

26 groepen
494 deelnemers

Eettafels:

5
1239 bezoeken

Taalkoppels:

56

Taalkamers:

2

Vrijwilligersuren:

26.810

Bewonersinitiatieven voor en door de wijk
Er worden steeds meer initiatieven gerealiseerd door en voor inwoners die bijdragen aan
de leefbaarheid en verbinding in hun wijk. De
opbouwwerkers stimuleren dit. Soms is hun rol
faciliterend, bijvoorbeeld bij het toeleiden van
deelnemers. Andere keren is nadrukkelijker
ondersteuning nodig, zoals bij het project Toekomst is Nu, samen met het Nifterlake college.
Diverse doelgroepen worden bereikt waaronder (kwetsbare) ouderen, vrouwen, meiden,
jongeren en nieuwkomers.
Graag noemen wij hier ook de Burendaginitiatieven. In Maarssendorp heeft het Pleinfeest
tot veel positieve reacties geleid; veel bewoners hebben voor het eerst contact met elkaar
gelegd. Zij willen elkaar nu gaan helpen om
vaker dingen voor de wijk te organiseren en
samen te werken aan een leefbare wijk. In
Breukelen heeft een betrokken inwoner op
Burendag en met kerst wijkfeesten georganiseerd. Zij vertelt: “Ik vind het geweldig, houd
van organiseren, iets kunnen betekenen voor de
mensen uit de straat. Ik krijg hulp van vergunninghouders, winkeliers en veel inwoners.

Je leert buren kennen, iedereen maakt hapjes
uit eigen land en ook de kinderen helpen mee.”
In Loenen is in de bibliotheek een nieuwe ontmoetingsplek gecreëerd. Tijdens het digitale
vragenuur gerund door vrijwilligers uit de
buurt, ontmoeten kwetsbare inwoners elkaar
met vragen over laptop, computer of telefoon.
Kennis op dit gebied maakt hen zelfredzamer.
Bezoekers zijn onder andere 65-plussers, inwoners met een lichamelijk beperking of met weinig contacten.
En dat één van de vrijwilligers werkervaring
opdoet en de taal beter leert, is ook een mooi
neveneffect.
Digitaal vragenuur Loenen

Laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten, sport en bewegen
De laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten en eettafels van Welzijn Stichtse Vecht worden onverminderd goed bezocht. Het biedt inwoners de kans om met elkaar in contact te komen, waardoor nieuwe sociale netwerken ontstaan.
Hoewel bij de sportgroepen de nadruk ligt bij bewegen om gezond en fit te blijven, staat ook hier
de ontmoeting met buurtgenoten centraal. Deelnemers worden gestimuleerd om sociale contacten op te bouwen binnen hun sportgroep en zo hun sociale netwerk te vergroten.

Sport Maarssen

Onderzoek in 2019 laat zien dat dit werkt: 73% van de deelnemers sport om andere mensen te
ontmoeten; 37% ervaart het als sociaal netwerk; bij 68% van de groepen nemen deelnemers
nieuwe leden mee. Verder geven deelnemers aan te kiezen voor sporten bij Welzijn Stichtse
Vecht omdat men hier kan sporten naar eigen kunnen op aangepast niveau, het dichtbij is of
financieel aantrekkelijk door de U-pas.
Overige meetresultaten: 86% van de deelnemers voelt zich fitter en meer ontspannen, 61% ervaart minder gezondheidsklachten en 60% blijft daardoor langer zelfstandig.
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Ervaringsverhaal eettafels
‘Naar dit moment kijken we allemaal uit’
Beer van der Hoeven (58 jaar) schuift twee keer per maand aan bij de eettafel in Maarssen.
Hij is voor de gasten een vast gezicht in De Vondel en in Het Trefpunt. Als betrokken vrijwilliger coördineert hij samen met de andere vrijwilligers de gastenlijst, screent de menu’s en stimuleert de gasten om te blijven komen.
“Tijdens het eten vind ik het erg leuk om met iedereen te babbelen en een grap te maken. Je ziet dat
de mensen daarvan genieten. En ook ik geniet hier
ontzettend van” vertelt Beer van der Hoeven stralend. “Voor mij is het ook een sociale activiteit; ik
zou het iedere week wel willen doen. We kijken er
allemaal naar uit, naar dit moment van gezelligheid.”
‘Het contact hebben we nodig’
Mevrouw Verkroost (86 jaar) neemt al vanaf het begin deel aan de eettafel en is naar eigen
zeggen één van de oudste gasten.
“Met alle gasten kijken we er iedere week weer naar uit om samen te eten. Behalve gemakkelijk is het ook erg gezellig. Kwebbelen doen we namelijk ook heel graag. We zijn allemaal
alleenstaand en hebben het sociale contact nodig.”

Meer contact met elkaar door taalles
Taalvrijwilligers bieden taalvragers
(NT1 en NT2) 1 op 1 taalhulp op
maat. Dit is succesvol. Taalvragers
geven aan meer zelfvertrouwen te
krijgen en meer contact te maken
met de omgeving. Dit uit zich op
verschillende manieren: van het
hebben van een eigen bedrijf of doen
van vrijwilligerswerk, tot aan opkomen voor jezelf in een winkel of
restaurant.
Vanwege de terugloop van het aantal
bezoekers is het oefenen van taalvaardigheid in de taalkamers eind
2019 beëindigd. Degenen die nog
wel kwamen, worden toegeleid naar
ander aanbod. In 2020 zullen er twee
nieuwe taalklassen worden opgezet.

Stimuleren participatie
Het is voor iedereen belangrijk mee te kunnen doen in de samenleving,. Dat kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld via werk, in
sociale netwerken, als mantelzorger of door vrijwilligerswerk. Mensen voor wie deelnemen aan de maatschappij niet vanzelfsprekend
is, zoeken we actief op. Wij leiden hen toe naar bestaande activiteiten of initiëren specifieke groepen, zodat er voor iedereen een plek is
om mee te doen.
Sporten voor iedereen
De buurtsportcoach zoekt actief naar groepen die
beperkt of niet mee (kunnen) doen in de samenleving. Dit gebeurt vaak in samenwerking met
partnerorganisaties zoals Fietsmeesters, JeugdPunt en Kwintes. Een en ander heeft geresulteerd in het organiseren van twee fietscursussen
voor volwassenen. Deelnemers geven aan de fiets
nu wekelijks te gebruiken om boodschappen te
doen, of om met de kinderen te gaan fietsen. Hun
bewegingsmogelijkheden zijn veel groter geworden. Ook zijn er kickboxlessen voor meiden gestart in Breukelen. Dit heeft een vervolg gekregen
in Maarssen. Waar mogelijk zijn mensen toegeleid
naar bestaande activiteiten.
Er is veel vraag naar sport voor mensen met een
migratieachtergrond. Mogelijkheden worden
onderzocht; dit kost tijd door de taal- en cultuurbarrière. Ook de beschikbaarheid van betaalbare
locaties binnen een kort tijdsbestek, is soms een belemmerende factor bij het snel van de
grond krijgen van nieuwe sportgroepen. Dit is een aandachtspunt.

Participatie in
cijfers (1)
Sport specifieke doelgroepen:
- kickboxen meiden, 8 deelnemers
Fietscursus:
- 2 cursussen, 9 deelnemers
Kom Erbij:
- 148 deelnemende initiatieven
en organisaties
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Participatie bij Welzijn Stichtse Vecht

Participatie in
cijfers (2)
Aantal vrijwilligers (op 31 dec.): 513
Veel vrijwilligers vervullen diverse
vrijwilligersfuncties. Hierdoor wordt
zichtbaar hoe betrokken zij zijn in hun
werk en bij de organisatie.
Aantal diensten:

51

Aantal functies:

701

Aantal vrijwilligers per functiegroep:
- activiteitenbus

47

- thuisadministratie

14

- welzijn op recept

10

- ondersteuning bureau

32

- ondersteuning facilitair

6

- maaltijdservice

22

- mantelzorg

13

- raad van toezicht
- recreatie
- servicediensten
- vergunninghouders

5
98
177
93

- voorlichting

18

- wijk en buurt

166

Ureninzet vrijwilligers 2019:

Welzijn Stichtse Vecht stimuleert vrijwillige
inzet. Ruim 500 vrijwilligers zijn bij ons
actief! Ook bieden we plek aan een 10-tal
‘maatwerkvrijwilligers’. Dit zijn mensen die
gedurende een begrensde periode vrijwilligerswerk willen doen, of mensen die een
intensievere begeleiding nodig hebben.
Door vrijwilligerswerk worden kansen op de
arbeidsmarkt vergroot en/of wordt er geoefend met de Nederlandse taal. Daarnaast
levert het doen van vrijwilligerswerk vooral
voldoening, sociale contacten en gezelligheid op.
Welzijn Stichtse Vecht kiest voor duurzaamheid: wij willen onze vrijwilligers
waarderen en zoveel mogelijk behouden.
In eerste instantie voor onze organisatie
en de inwoners die wij ondersteunen.
Maar als er bij ons geen passende vrijwilligersfunctie (meer) is, leiden wij vrijwilligers toe naar andere lokale organisaties.
De Vrijwilligerscentrale speelt hier een

belangrijke rol in.
Een gevoel van waardering bij vrijwilligers
ontstaat niet alleen door een persoonlijke
benadering, maar ook door betrokkenheid
bij de organisatie. Daarom heeft Welzijn
Stichtse Vecht er afgelopen jaar voor gekozen een groep vrijwilligers te betrekken bij
het actualiseren van het vrijwilligersbeleid
en de uitvoering van de bedrijfshulpverlening. In 2020 zet Welzijn Stichtse Vecht
deze lijn van samenwerken voort.
Met de (digitale) vrijwilligersnieuwsbrief
houden wij onze vrijwilligers zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen
binnen de organisatie en het werkveld. Wij
blijven zoeken naar nieuwe manieren van
communicatie en effectieve samenwerking
met enthousiaste vrijwilligers! En wij realiseren ons: enthousiaste vrijwilligers zijn
uiteindelijk de beste ambassadeurs voor
vrijwilligerswerk én de organisatie!

65.251

Waardering vrijwilligers
Om onze waardering voor de inzet en
het enthousiasme van onze vrijwilligers
te onderstrepen, ontvangen de vrijwilligers in december een (gesponsorde)
bedankbon. Daarnaast organiseren wij
diverse leuke activiteiten met hen.
Tijdens een gezellige nieuwjaarsborrel
en een dagje uit naar Garderen en
Amersfoort, hebben wij de vrijwilligers
in het zonnetje gezet.

Ervaringsverhaal vrijwilligerswerk
‘Als ik een ander blij kan maken ben ik ook blij ‘
De bar in de Hoornhofzaal in Maarssenbroek
was toe aan een opknapbeurt.
Clemens va
n Ewijk en
Clemens van Ewijk en Huub Terheggen, beiden
Huub Terhe
ggen
werkzaam als vrijwillige interne klusser bij
Welzijn Stichtse Vecht stroopten hun mouwen
op en maakten een plan. In de herfstvakantie ging het gouden duo samen aan de
slag en binnen een week stond er een nieuwe, goedwerkende bar.
“Wij vinden het leuk om mee te denken en advies te geven waar de organisatie wat
aan heeft. Het is belangrijk dat het er een beetje netjes uitziet zonder dat je te veel
geld uitgeeft. Uitgeven kan namelijk maar één keer. En als ik een ander blij kan maken, ben ik ook blij!” vertelt Clemens.
“De blijk van waardering die we kregen van de barvrijwilligers bij het zien van het
eindresultaat gaf ons voldoening”, vult Huub aan. “Ze zijn er ontzettend blij mee en
zien het verschil met de oude bar. Alles werkt. Het was ook echt noodzakelijk.”
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Vergroten zelfredzaamheid
Welzijn Stichtse Vecht zet in op interventies, veelal maatwerk, die bijdragen aan behoud en/of
versterking van zelfredzaamheid. Hierbij wordt uitgegaan van wat mensen wél kunnen. Soms is
een interventie tijdelijk van aard. Soms heeft het een meer structureel karakter, bijvoorbeeld
als het gericht is op zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Inzet van een servicedienst of ondersteuning door de adviseur welzijn of coördinator steunpunt mantelzorg, kan
dan het verschil maken.
Servicediensten:
Vrijwilligers voor gezelschap, boodschappen, begeleiding, vervoer en klusjes
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor iemand hier ondersteuning bij nodig heeft.
Men kan dan een beroep doen op de vrijwilligers van de servicediensten. Het aantal
gebruikers neemt toe. Geënquêteerde gebruikers geven aan erg geholpen te zijn: 96%
voelt zich gesteund/begrepen. Daarnaast vindt men dat de diensten bijdragen aan het
verminderen van eenzaamheid (9%), is erger voorkomen (13%) en durft men beter om
hulp te vragen (96%).
Een gebruiker van de dienst vervoer vertelt over zijn ervaringen met de vrijwilligers:
“Het zijn prettige mensen, allemaal zo lief en aardig voor je. Ze denken mee en nemen
de tijd. Ik ben er hartstikke blij mee.”

Hulp bij tuinonderhoud

Maaltijdservice
Wekelijks bezorgen vrijwilligers maaltijden bij inwoners die door omstandigheden niet in staat zijn om zelf te koken of boodschappen te
doen. De cliënten en vrijwilligers ervaren het contactmoment als waardevol. De bezorgers hebben een (vroeg) signalerende rol en bij
zorgelijke situaties vindt terugkoppeling plaats naar de coördinator, die zo nodig actie onderneemt.

Ervaringsverhaal meervoudige ondersteuning
‘We proberen alle gerechten uit, het is echt lekker!’
Jan (79 jaar) en Laura (75 jaar) Bongaerts maken sinds kort gebruik van de maaltijdservice. Nadat mevrouw jarenlang heeft
gezorgd voor haar man, is zij nu zelf ziek. Koken gaat helaas niet
meer.
“Toen het voor mij niet meer mogelijk was om te koken heeft
mijn man het overgenomen. Maar dat gaat nu niet meer. Koken
en boodschappen doen is voor ons op dit moment een te zware
belasting. Bij toeval zag ik een artikel over de maaltijdservice in
de VAR staan en heb toen contact gezocht met Welzijn Stichtse
Vecht. Vrij snel was ik al overtuigd: de vriesverse, verantwoorde
maaltijden vol voedingstoffen gaven de doorslag”, vertelt mevrouw Bongaerts. “We proberen alle gerechten uit, het is echt
lekker!” vult haar echtgenoot aan. “We zijn erg tevreden, ook
over de vrijwilligers die de maaltijden bezorgen.”
“Waar ik ook heel erg blij mee ben is de extra hulp die ik sindsdien van de adviseur welzijn krijg op andere gebieden. Praktische dingen. Zoals het opzeggen van mijn ov-abonnement, dat
lukte mij niet”, vult mevrouw Bongaerts aan.

“En sinds kort krijg ik thuis computerhulp van een vrijwilliger van
de servicediensten. Heel erg fijn!”
Mevrouw Bongaerts is op 2 februari 2020 helaas overleden.

‘De gesprekjes bij het bezorgen vind ik één van de leukste aspecten van dit werk’
De maaltijden
worden iedere
woensdag bezorgd
door vrijwilligers
van Welzijn Stichtse Vecht. Mathieu
Ubachs is één van
Matthieu Ubachs en Jan Bongaerts
deze enthousiaste
bezorgers.
“De mensen bij wie we de maaltijden bezorgen laten ons altijd
weten dat ze erg tevreden zijn. Eén van de leukere aspecten van
het werken als bezorger zijn de regelmatige gesprekjes bij het
overhandigen van de maaltijden. Bijvoorbeeld bij de heer Bongaerts, die oorspronkelijk uit Roermond komt. Als ik vertel dat
mijn opa daar ook vandaan komt reageert hij altijd heel spontaan met: ‘ook uit Remunj’, wat dialect is voor Roermond.”
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Individuele cliëntondersteuning (adviseur welzijn):
Bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheid
De adviseur welzijn biedt kortdurend of wat langer advies en
ondersteuning. Dit draagt bij aan het versterken van eigen regie
en zelfredzaamheid en maakt dat men langer zelfstandig thuis
kan blijven wonen. Door aan te sluiten bij verschillende intercollegiale overleggen komt een optimale samenwerking tot
stand in de 0e en 1e lijn.
Cliënten geven desgevraagd aan zich ondersteund en minder
kwetsbaar te voelen; 98% kan zelfstandig verder, al dan niet
met ondersteuning van hun sociale netwerk, vrijwilligers of
formele zorg; na contact met de adviseur welzijn regelt 33%
meer zelf.
Er worden meer multiproblem casussen gesignaleerd. Naast de
(zorg)professional wordt er een toenemend beroep gedaan op
mantelzorgers en vrijwilligers.
Uitspraak cliënt (81 jaar): “Als ik terug denk aan voordat ik jullie
ondersteuning kreeg, zat ik eigenlijk opgesloten in mijn eigen
huis en deed ik niets meer. Nu is het veel wijder geworden. Ik ga
er op uit en ik spreek mensen. Zo af en toe bel ik met de contacten die ik door jullie heb opgedaan.”

Zelfredzaamheid in
cijfers
Maaltijdservice:

13.003 maaltijden
102 cliënten

Servicediensten:

2682 contacten
351 cliënten

Adviseur Welzijn:
- korte hulpvragen

209

- indiv.cliëntonderst. 210 cliënten
2615 contacten
- thuisadministratie

47 cliënten

Steunpunt Mantelzorg:
- indiv.cliëntonderst. 65 mantelzorgers
100 hulpvragen
- groepsonderst.

7 bijeenkomsten
171 deelnemers

- info dementie

15 bijeenkomsten
420 deelnemers

- mailingen

447 belangstellend

Vrijwilligersuren:

9.854
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Individuele cliëntondersteuning (coörd. Steunpunt Mantelzorg):
Maatwerk en meedenken met mantelzorgers biedt steun, overzicht en rust
Mantelzorgers kunnen bij het Steunpunt Mantelzorg terecht
voor advies en ondersteuning bij hun hulpvragen en zorgsituatie. Dit draagt bij aan het ontlasten van mantelzorgers en/of het
signaleren van overbelasting, zodat erger kan worden voorkomen en men de zorg langer kan volhouden.
Uit evaluaties blijkt dat 90% van de mantelzorgers begrip en
een luisterend oor ervaart; 90% kan zelfstandig verder, al dan
niet met ondersteuning van hun sociale netwerk, vrijwilligers of
formele zorg; 61% geeft aan met de geboden informatie en
hulp de zorg langer vol te kunnen houden.
Uitspraak mantelzorger: “Ik voel me weleens eenzaam in de
zorg voor mijn ouders. Dan is het fijn dat iemand meedenkt en
oplossingen aanreikt. Mijn moeder gaat nu één keer per week
naar de Blijf Actief groep voor mensen met geheugenproblemen.”

Thuisadministratie:
Vrijwilligers bieden hulp bij administratie
Door allerlei oorzaken raken mensen soms het overzicht over hun financiën kwijt. De vrijwilligers
thuisadministratie vinden het leuk om de verschillende vragen op te pakken. Deze variëren van
kortdurende ondersteuning tot langdurige begeleiding. Inmiddels zijn er 15 aanvragen afgerond
en kunnen mensen weer zelfstandig hun administratie beheren.
Uit evaluaties blijkt dat 83% weer meer overzicht/inzicht heeft in hun financiën. Mensen zijn
dankbaar voor de hulp die ze krijgen. 91% geeft aan makkelijker hulp te durven vragen als ze
ergens even niet uitkomen. Dit voorkomt ergere problemen. Wat opvalt is dat 33% van de cliënten thuisadministratie moeite heeft met de Nederlandse taal en dat zij op meerdere terreinen
ondersteuningsvragen hebben.
Groepsbijeenkomsten mantelzorg :
Behoefte aan lotgenotencontact ter bevordering van zelfredzaamheid en eigen assertiviteit is groot
Veel mantelzorgers nemen deel aan (thema)bijeenkomsten met lotgenoten en hebben zo een plek om
relevante informatie op te doen en uit te wisselen.
Zij kunnen daarmee grotendeels zelfstandig verder
en houden op eigen kracht de rol als mantelzorger
langer vol.
Dit jaar heeft een pilot gedraaid van avondbijeenkomsten voor werkende mantelzorgers.
Uit de evaluaties blijkt: 90% voelt zich gesteund;
95% heeft bruikbare informatie opgedaan. Daarnaast ervaart 75% het praten met lotgenoten als
meest waardevol.

Ervaringsverhaal Steunpunt Mantelzorg
‘Het is meer dan een kopje koffie; het gaat om het verhaal’
Jopie Kouffeld (86 jaar) is één van de vier vrijwillige gastdames tijdens de mantelzorgbijeenkomsten van Steunpunt Mantelzorg. Acht jaar lang is zij zelf mantelzorger geweest. Tijdens het ziekteproces van haar man was zij een regelmatige bezoeker van
de bijeenkomsten. Na het overlijden van haar echtgenoot werd ze gastdame. Als betrokken vrijwilliger deelt ze graag haar ervaring met de deelnemers en is ze een rots in
de branding voor de groep.
“Dat ik op mijn oude dag nog wat voor een ander kan betekenen, daar word ik blij van.
Deze ochtenden zijn namelijk meer dan een kopje koffie; het gaat om het verhaal. Het
belangrijkste is dat de mensen praten en dat wij rustig luisteren. Af en toe doe ik zelf ook een duit in het zakje om gesprekken
op gang te krijgen. Ervaring leert dat de buitenwereld na een tijdje het verdriet, de zwaarte van de taken en alles er omheen
bagatelliseert. Vergis je niet, mantelzorger zijn is een beroep. Er wordt letterlijk een beroep op je gedaan. We laten de deelnemers weten dat wij ook mantelzorger zijn geweest en dat we weten waar zij het over hebben. Gedeelde smart is halve smart.”
‘In de groep kan ik mijn tranen laten zien’
Els van Hoeijen (64 jaar) is mantelzorger voor haar man. Zij neemt deel aan
de mantelzorgbijeenkomsten van Steunpunt Mantelzorg.
“De bijeenkomsten zijn voor mij belangrijke momenten. Mijn man zegt altijd:
je moet wel gaan hé. Hij weet dat ik altijd weer opgeladen naar huis ga”,
vertelt Els van Hoeijen. “Ik leer veel van de ‘steunberen’. Zo noem ik de gastdames. Het voelt echt als een warm bad. De ochtenden geven mij veel rust; in
de groep kan ik mijn tranen laten zien. Daar vind ik herkenning, ik krijg begrip
en een luisterend oor. En ik leer om voor mezelf op te komen door bijvoorbeeld eens een keer nee te zeggen tegen mijn omgeving.”

Preventie en vroegsignalering
Welzijn Stichtse Vecht hecht grote waarde aan het voorkomen en vroegtijdig signaleren van problemen. Goede voorlichting over
relevante onderwerpen en voorzieningen en waar nodig advies en/of ondersteuning op maat, dragen bij aan het ‘voorkomen van
erger’. Hierdoor komen mensen niet of pas in een later stadium terecht in de kostbare 2e lijnszorg.

Informatief Huisbezoek
Het doel van het huisbezoek is enerzijds hulp bieden om het zelfstandig functioneren van zelfstandig wonende 75+ers te verbeteren
en anderzijds beleidsinformatie verzamelen over de leefsituatie en ondersteuningsbehoefte. De vrijwilliger geeft informatie over
allerlei voorzieningen binnen de gemeente. In 2019 zijn er, verspreid over de kernen, 210
huisbezoeken afgelegd. Het huisbezoek wordt als zeer zinvol ervaren.
Een 75-jarige inwoner: “Ik had vragen over toeslagen, dit heb ik een tijdje laten liggen. Nu
heeft de vrijwilliger mij hier het één en ander over uitgelegd, dat is fijn. Ik vond het huisbezoek leuk en zinvol, je brengt onder woorden hoe je in het leven staat. Daar denk je niet elke
dag over na.”
Vrijwilliger informatief huisbezoek: “Ik vind het fijn om met mensen om te gaan en op deze
manier iemand anders te kunnen helpen. Iedere keer is het toch weer spannend, waar kom ik
nu terecht? Als ik dan naar huis ga geeft me dat meestal een voldaan gevoel.”
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Preventie in cijfers
Informatief huisbezoek:
- 210 huisbezoeken
Informatiebijeenkomsten:

Informatie en voorlichting voor groepen
Voor een brede groep inwoners van alle leeftijden organiseren we bijeenkomsten over maatschappelijke ontwikkelingen en participatie, behoud en/of versterken eigen kracht, zelfredzaamheid,
gezondheid en mobiliteit. Een greep uit de thema’s: brandveiligheid samen met Veiligheid Regio
Utrecht, eenzaamheid samen met Niftarlake en voeding en ouderen samen met studenten Hogeschool Utrecht. Uit evaluaties blijkt: 75% waardeert de informatie als zinvol en bruikbaar; 67% denkt
de informatie te gaan gebruiken.

- 24 bijeenkomsten

Old Passioned (met filmmaker Hans den Hartog)
Bijzonder waren de bijeenkomsten waarin deze inspirerende film over vitaal ouder worden werd vertoond en
men met elkaar in gesprek ging. Niet alleen trok dit een
nieuw publiek aan. De film gaf ook aanleiding tot interactie, bezoekers brachten hun eigen initiatieven in, er werden nieuwe contacten gelegd en anderen voelden zich
aangemoedigd om zelf een activiteit te beginnen.

- 529 deelnemers
Frontoffice:
6002 contacten
Vrijwilligersuren:
2.671

Overige cijfers
Vrijwilligersuren:
- activiteitenbus:

14.343

- bureau/facilitair

3.541

- raad van toezicht

250

Frontoffice
De vrijwilligers van de receptie zijn het gezicht van onze organisatie; de eerste persoon die onze
cliënten zien of (telefonisch) spreken en waar vaak het eerste contact tussen dienstverlener en
inwoner plaatsvindt. De frontoffice heeft een belangrijke spilfunctie als het gaat om (potentiële)
cliënten zo snel mogelijk in contact brengen met de juiste persoon of instantie.

Projecten
Welzijn Stichtse Vecht investeert in diverse (al langer lopende of nieuwe) projecten die bijdragen
aan ondersteuning van specifieke doelgroepen en/of specifieke problematiek in het sociaal domein. In 2019 zijn dit: Welzijn op recept, DementTalent, SamenDementievriendelijke gemeente
Stichtse Vecht en de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders.

Welzijn op recept
Welzijn op recept is een aanpak voor mensen met psychosociale klachten. Bijvoorbeeld voor volwassenen die het na een ingrijpende gebeurtenis of een moeilijke periode lastig vinden een positieve
draai aan het leven te geven en weer aansluiting te vinden. Deelnemers worden verwezen naar de
adviseur welzijn, meestal door huisarts of praktijkondersteuner, soms ook door fysiotherapeut, thuiszorg of mensen uit het eigen sociale netwerk. De adviseur stelt met de deelnemer een
‘welzijnsarrangement’ samen. Een vrijwillige coach helpt bij de uitvoering daarvan.
Deelnemers zijn enthousiast: “Ik durf meer initiatief te nemen.” “Ik slaap beter.” “Ik vind aansluiting
bij de groep en heb leuke contacten.”
Meer informatie : Eindverslag eerste jaar Welzijn op recept, d.d. 17 september 2019.

DemenTalent
Vrijwilligerswerk voor mensen met (beginnende) dementie
DemenTalent heeft 10 deelnemers met dementie op maat begeleid in een traject naar en bij het
vrijwilligerswerk, uitgaande van wat nog wél mogelijk is. Het project is 1 juni 2019 beëindigd. In het
project SamenDementievriendelijk vormt het extra effect ‘zichtbaarheid en acceptatie’ onderdeel van
de activiteiten. Meer informatie: Deelrapportage DemenTalent 1 juni 2018-1 juni 2019.
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SamenDementievriendelijke gemeente Stichtse Vecht
Herken dementie en weet wat je kunt doen
SamenDementievriendelijk is een meerjarig programma om inwoners en organisaties te helpen met
het vergroten van kennis, het herkennen van de
signalen en leren omgaan met mensen met dementie. Met op termijn een ‘dementievriendelijke’ gemeente. We doen dat onder andere door het organiseren en aanbieden van bijeenkomsten en voorlichtingssessies.
Hoogtepunten van de campagne: 33 organisaties
ondertekenden de intentieverklaring, 3 grote bijeenkomsten met ondertekenaars en gemiddeld 65
bezoekers. Honderden inwoners kregen voorlichting op maat. Verder zijn nieuwe categorieën deelnemers geworven zoals onderwijs, sportverenigingen, kerken en dorpsraden.

Xenia Schönfeld, voorzitter van de
hockeyvereniging: deelnemende
organisatie SamenDementievriendelijk:
“Wij zijn een vereniging die zich
richt op de hele familie. En dementie komt vroeg of laat in elke familie
voor. Daarom hebben we geen
moment geaarzeld om mee te
doen, dat vinden we echt bij onze
vereniging horen, met zijn 1500
leden!”

Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders
Ervaringsverhaal vergunninghouders
‘Hier ga ik voor’
De Loenense Cora Kuiper werkt als vrijwilliger in de rol van maatschappelijk
begeleider. Zij begeleidt vergunninghouders in gemeente Stichtse Vecht. Dit
doet ze niet alleen, maar altijd met een mede vrijwilliger. Samen met Fransje begeleidde zij Juwan Jafar de afgelopen 1,5 jaar op het gebied van administratieve en praktische zaken.
“Het begon met een telefoontje; het startsein van de regeldag. Mijn eerste
kennismaking met Juwan was bij de voordeur van de woning die we gingen
bezichtigen. Wij spraken Engels met elkaar en er was ook een tolk bij. De
twee weken die daarop volgden bestonden vooral uit het organiseren van al
het papierwerk: wooncontract tekenen, inrichtingsgift regelen, inschrijven
voor een uitkering etc. Ik was blij met de checklist die ik had gekregen, een fijne leidraad om mee te
werken”, vertelt Cora Kuiper.
“Het regelwerk weerhield mij er in eerste instantie namelijk van om mij als vrijwilliger aan te melden.
Maar de projectcoördinator overtuigde mij met haar enthousiasme en toen ik Juwan de eerste keer
zag wist ik het helemaal zeker: hier ga ik voor! Inmiddels kan ik oprecht zeggen dat we vrienden zijn;
we hebben een echte klik.“
‘Wanneer ik aan Loenen denk, denk ik aan Cora’
De Syrische Juwan Jafar is vergunninghouder en woont sinds november 2017 in Loenen. Hij studeert
social work met als profiel Welzijn & Samenleving. Door zijn persoonlijke ervaring en de maatschappelijke begeleiding die Juwan kreeg van vrijwilligers Cora en Fransje raakte hij geïnspireerd. Hij wil
graag een maatschappelijke bijdrage leveren.
“De regeldag herinner ik mij als een hele drukke dag. Niet alleen op administratief gebied. Maar ook
met praktische zaken kwam er van alles op mij af en heb ik hulp gehad. Tijdens de verhuizing bijvoorbeeld. En dankzij het netwerk van Fransje heb ik veel spullen gekregen om mijn huis in te richten zodat ik binnen twee weken uit het asielzoekerscentrum (AZC) kon vertrekken”, vertelt Juwan Jafar.
“Ik zeg altijd: Cora is de oren en ogen van de statushouders. Als ik aan Loenen denk, denk ik automatisch aan haar.”

Projecten in cijfers
Welzijn op recept
- 26 deelnemers
DemenTalent
- 4 trajecten
SamenDementievriendelijk
- 33 participanten
Vergunninghouders
- 15 nieuwe trajecten
Vrijwilligersuren: 7.782
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Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders (vervolg pag. 9)
Tijdens het eerste jaar na hun huisvesting in de gemeente Stichtse Vecht worden vergunninghouders begeleid door (vrijwillige) maatschappelijk begeleiders van Welzijn Stichtse Vecht. Met hun hulp, en ook die van landgenoten die al langer in de gemeente wonen,
wordt een begin gemaakt met onder andere het leren kennen van voorzieningen, buren en omgeving en het regelen van administratie en financiën. In 2019 betreft dit 15 nieuwe vergunninghouders. Dit is minder dan beoogd, omdat er geen woningen beschikbaar
waren. In nieuwbouwproject Planetenbaan konden wel een aantal alleenstaanden worden gehuisvest. Allen zijn gestart op een taalschool.
Het huisvestingsprobleem, maar ook het signaal dat veel vergunninghouders na het eerste jaar nog hulp nodig hebben bij het zelfredzaam worden, de taal en het vinden van duurzaam vrijwilligers- of betaald werk, is uitgebreid onder de aandacht gebracht bij de gemeente (zie halfjaarverantwoording 2019). Een recent voorbeeld daarvan: in december 2019 heeft Welzijn Stichtse Vecht een groot
deel van de na juli 2015 gehuisveste vergunninghouders geholpen bij het omzetten van de zorgverzekering. Dit was nodig omdat de
gemeente vanaf 2020 een nieuwe aanbieder van de collectieve zorgverzekering voor minima heeft (waarvan veel vergunninghouders
gebruik maken). Welzijn Stichtse Vecht wil waar nodig voor langere tijd ondersteuning kunnen bieden en hoopt hierover met de gemeente in 2020 afspraken te kunnen maken.
Gelukkig zijn er ook prachtige initiatieven: enkele Syrische vergunninghouders hebben in samenwerking met Welzijn Stichtse Vecht
Arabische taallessen voor jonge kinderen opgezet. Ook hebben zij voor kinderen van vluchtelingen een sinterklaasfeest georganiseerd.

Missie
Welzijn maken we samen!

Nog foto zoeken

Visie
Welzijn Stichtse Vecht is de welzijnsorganisatie, zichtbaar en beschikbaar voor alle inwoners in
de gemeente Stichtse Vecht. Ieder mens is uniek en levert vanuit eigen kracht en mogelijkheden een waardevolle bijdrage aan de samenleving.
Onze basishouding hierin is ondernemend, creatief en verbindend.
Passend bij het nieuwe werken vraagt dit van medewerkers dat zij empathisch, vragend, proactief, bevlogen, autonoom, effectief en reflecterend zijn.
Ambitie



Wij zijn voor iedereen zichtbaar en aanspreekbaar. Mensen die ons het hardste nodig
hebben gaan ons vinden.







Wij hebben oog voor wat er nodig is en spelen daar actief op in. Dit voorkomt erger.




Wij zijn een eigentijdse organisatie voor brede welzijnsvragen.

Welzijn Stichtse Vecht
Vondelstraat 51
3601 EX Maarssen
T 0346-290710
E info@welzijnsv.nl
W www.welzijnstichtsevecht.nl

Wij activeren burgerkracht.
Wij stimuleren vrijwillige inzet.
Wij stimuleren en dragen waar nodig bij aan duurzame zelf/samenredzaamheid.
Wij zetten in op ondersteuning waardoor iedereen die een beroep op ons doet na verloop van tijd weer zo zelfstandig mogelijk verder kan. Daarin leveren we maatwerk met
als startpunt “wat kan wel”.
Wij zijn het expertisecentrum welzijn voor gemeente, partners en inwoners; een waardevolle samenwerkingspartner en de sociale bruggenbouwer. Wij durven te investeren
in nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen.

Overige verantwoording zie: Jaarverantwoording 2019 Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht, Jaarrekening 2019 Welzijn Stichtse Vecht en
bestuurs- en governanceverslag. Welzijn Stichtse Vecht heeft ook locaties in Maarssenbroek (Hoornhofzaal, Zebraspoor 253a), in
Breukelen (Het Trefpunt, Heijcop 2 -1e etage) en in Loenen aan de Vecht (in ’t Kampje, Doude van Troostwijkplein 55).

Jaarverantwoording 2019
Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht | Onderdeel van Stichting Welzijn Stichtse Vecht

Vondelstraat 51 | Maarssen | 0346-290710 | vrijwilligerscentrale@welzijnsv.nl | www.vrijwilligersstichtsevecht.nl
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Over de Vrijwilligerscentrale
Inleiding
Welzijn Stichtse Vecht bevordert de participatie van inwoners aan de samenleving, onder andere door het
stimuleren van vrijwillige inzet in enig ongeorganiseerd of georganiseerd verband. Naast de inzet van
vrijwilligers bij vrijwel al haar interventies, exploiteert Welzijn Stichtse Vecht de Vrijwilligerscentrale voor de
gehele gemeente.
De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht is het centrale punt voor alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft;
inwoners, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven in de gemeente Stichtse Vecht kunnen hier
terecht. Met een klein en deskundig team werkt de Vrijwilligerscentrale actief aan een vitale gemeenschap.
Onze missie is om deze gemeente te verrijken met vrijwilligerswerk waar organisaties en bedrijven de
meerwaarde van vrijwilligerswerk ervaren en waarin iedereen kan participeren en op zijn of haar manier van
waarde is. Dit doet de Vrijwilligerscentrale door vraag en aanbod zo goed én gemakkelijk mogelijk te verbinden.
Alle activiteiten zijn erop gericht dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Stichtse Vecht vitaal zijn en
blijven meedoen in de samenleving.
Missie
De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht verrijkt inwoners van deze gemeente met vrijwilligerswerk.
Visie
De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht stimuleert vrijwillige inzet en maakt vrijwilligerswerk toegankelijk.
Ze brengt vraag en aanbod bij elkaar en maakt de waarde van vrijwillige inzet zichtbaar voor inwoners,
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Meer inwoners zetten zich vrijwillig in, georganiseerd of
ongeorganiseerd.
Kerntaken
•
•

•

Stimuleren > De Vrijwilligerscentrale treedt proactief naar buiten om bewustwording en draagvlak te
creëren voor vrijwillige inzet.
Matchen > Het matchen van vrijwilligers en maatschappelijke organisaties/bedrijven is één van de
belangrijkste taken van de Vrijwilligerscentrale. Inwoners van Stichtse Vecht worden door de
Vrijwilligerscentrale gestimuleerd om mee te doen in de huidige ‘participatiemaatschappij’. Hierbij
wordt vrijwillige inzet gezien als een middel om maatschappelijk actief te zijn. Het is onze visie dat dit
voor alle inwoners geldt.
Kennisoverdracht > (Potentiële) vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen bij de
Vrijwilligerscentrale terecht voor informatie en advies aangaande vrijwillige inzet in de breedste zin
van het woord. De Vrijwilligerscentrale is op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en volgt
lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.

Presentatie naar buiten
De Vrijwilligerscentrale is in de eerste plaats een toegankelijke matchmaker. Vraag en aanbod van vrijwilligers
worden bij elkaar gebracht via de online vacaturebank of persoonlijk via één van de medewerkers. Waar de
match moeilijker te maken of te vinden is, wordt maatwerk gehanteerd en gezocht naar creatieve oplossingen,
liefst in samenwerking met anderen.
Ook is de Vrijwilligerscentrale de deskundige partner. Kennis en expertise worden up-to-date gehouden en
actief gedeeld via diverse kanalen en op aanvraag. Organisaties en inwoners van Stichtse Vecht zijn van harte
welkom om aan te kloppen voor vragen, wensen, behoeften en ideeën over alles rondom vrijwilligers(werk).
De samenleving verandert en ook de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk. Als optimistische initiator ziet de
Vrijwilligerscentrale geen beren op de weg, wel mogelijkheden en kansen. Om nieuwe wegen in te slaan en
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verrassende verbindingen te leggen. Dit doet de Vrijwilligerscentrale door de ontwikkelingen bij te houden,
actief te verbinden in de gemeente en zo een sterk netwerk van partners, organisaties en stakeholders op te
bouwen.
Verantwoording 2019
In het tweede halfjaar van 2019 heeft de Vrijwilligerscentrale veel aandacht besteed aan de organisatie van een
tweetal evenementen voor vrijwilligers. Omdat in 2019 onze kerntaak ‘kennis delen’ centraal stond, heeft de
Vrijwilligerscentrale een succesvolle eerste workshopmiddag georganiseerd, waar volop kennis kon worden
vergaard tijdens verschillende workshops. Daarnaast was er in het najaar een spetterend vrijwilligersfeest.
Middels goed gebruik van sociale- en lokale media, is de Vrijwilligerscentrale zichtbaar naar buiten getreden. Er
zijn volop positieve verhalen van ambassadeurs in het vrijwilligerswerk naar buiten gebracht. Ook zijn er voor
het eerst professionele video’s gemaakt van de evenementen die de Vrijwilligerscentrale organiseert, waarmee
vrijwilligerswerk op een nieuwe wijze is gepromoot. Er is proactief contact gezocht met (nieuwe) organisaties
en er is voorzien van passend advies aan deze organisaties.

Workshopmiddag oktober 2019

Voor het meten van outcome hebben we bezoekers van evenementen, direct na afloop gevraagd vragenlijsten
in te vullen. Op deze manier was de respons hoog en de meting zo representatief mogelijk. De uitkomsten
worden in dit verslag toegelicht.
De genoemde interventies hebben bijgedragen aan een bredere inzet van vrijwilligers en aan meer
betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en bedrijven met vrijwilligers(werk) binnen de gemeente
Stichtse Vecht. Dit blijkt o.a. uit de 26 organisaties die een nieuw account hebben aangevraagd voor de
vacaturebank. Die wordt direct met positief resultaat gebruikt, zo blijkt bijvoorbeeld uit contact met Plant voor
Plant- Plantenasiel:
“Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan maar de vacature is nu al vervuld! Ik ga
er direct nog een vacature op zetten.”
Bron: Margot Aler van Plant voor Plant-Plantenasiel Maarssen
Ook heeft de Vrijwilligerscentrale zich extra ingezet om kwetsbare specifieke doelgroepen kansen te bieden om
te participeren. Een nauwere samenwerking met de maatschappelijke begeleiders van vergunninghouders en
een aantal succesvolle matches zijn hier onder andere het resultaat van. Kijkend naar de interventies behoort
80% tot de standaard dienstverlening van de Vrijwilligerscentrale en is ongeveer 20% maatwerk.
De genoemde interventies lijken te hebben bijgedragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en het
stimuleren van participatie van inwoners en organisaties; belangrijke maatschappelijke thema’s. Dit is
bijvoorbeeld terug te zien in de toename van inschrijvingen van nieuwe organisaties en het aantal geplaatste
vacatures ten opzichte van 2018.
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Hoofdstuk 1:

Stimuleren

De Vrijwilligerscentrale treedt proactief naar buiten om bewustwording en draagvlak te creëren voor vrijwillige
inzet. Om vrijwilligerswerk toegankelijker te maken, wordt onder de aandacht gebracht waarom vrijwillige inzet
en meedoen in de maatschappij noodzakelijk, maar vooral ook leuk is voor zowel inwoners, maatschappelijke
organisaties als voor bedrijven.
Daarnaast zijn waardering en erkenning belangrijke pijlers waarop vrijwillige inzet behouden blijft en zo
mogelijk wordt vergroot. Ook aan de bewustwording hiervan draagt de Vrijwilligerscentrale bij.

Stimuleren van vrijwillige inzet - stand van zaken vervolg interventies 2e half jaar 2019
Promoten van maatschappelijke inzet
 Het verspreiden van positieve content over vrijwilligerswerk heeft volop de aandacht gekregen met
focus op beeldende en persoonlijke verhalen. In het tweede half jaar zijn 7 publicaties aangeboden en
overgenomen door lokale media en is de Vrijwilligerscentrale nog een keer live geïnterviewd door RTV
Stichtse Vecht tijdens het radioprogramma Liefdewerk Oud Papier en voor het programma Echt
Stichtse Vecht. Naast de televisie-items gemaakt door RTV Stichtse Vecht, hebben studenten van het
Grafisch Lyceum in opdracht van de Vrijwilligerscentrale, een professioneel filmpje gemaakt van de
workshopmiddag en van het vrijwilligersfeest. Een levendig verslag wat ook de jongere vrijwilliger kan
doen aanspreken en voor verschillende promotie doeleinden ook in 2020 gebruikt kan worden. Zie
voor het resultaat: https://www.youtube.com/watch?v=9Osuxb7Zz-Y
 Het gebruik van alle sociale media kanalen is in het tweede half jaar verder geïntensiveerd; het online
netwerk is vergroot en het aantal geplaatste berichten is opnieuw gestegen. Hierdoor is het aantal
volgers en het bereik vergroot. Deze berichten, waarmee jong én oud worden aangesproken, worden
ook gedeeld op de website.
 Ook in het tweede half jaar heeft de Vrijwilligerscentrale zich gepresenteerd bij een aantal bestaande
evenementen waar grote groepen inwoners aanwezig waren. Door aanwezigheid op de Jaarmarkt
Kockengen, het Repair café in Nigtevecht en de dorpsraad in Loenen hebben we ons bewust
gepresenteerd in de kleinere kernen. Maatschappelijke inzet is lokaal gepromoot en verbindingen zijn
ter plekke gemaakt.

Deelname aan jaarmarkt Kockengen oktober 2019







MAATWERK: De Vrijwilligerscentrale droeg bij aan de organisatie van de Beursvloer en organiseerde
de Maatschappelijke Stage (MaS)-markt in de eerste helft van 2019. De MaS-markt was een succes,
niet eerder kwamen zoveel leerlingen met ouders om een match te maken met een
vrijwilligersorganisatie.
PILOT: Er is vanuit de Vrijwilligerscentrale in 2019, zoals voorgenomen, drie keer een digitale
nieuwsbrief uitgebracht. Dit was in de eerste helft van 2019. Het aantal aanmeldingen voor de
nieuwsbrief is in de tweede helft van 2019 verder gestegen. De nieuwsbrief draagt bij aan meer
zichtbaarheid en erkenning van vrijwilligerswerk.
PILOT: Van januari t/m juni 2019 is gestart met maandelijkse spreekuren op twee externe locaties.
Tijdens de tweede helft van 2019 is de frequentie van de spreekuren aangepast vanwege te lage

Jaarverantwoording 2019 VC

Pagina 5 van 13

bezoekersaantallen. De spreekuren vinden nu op wisselende locaties naar behoefte plaats.
Waardering en erkenning vrijwillige inzet
 Het Vrijwilligersfeest is georganiseerd op 22 november 2019. Met het thema ‘Kermis’ was er zowel
een band op het podium en waren er door de Vrijwilligerscentrale originele activiteiten in de hal
uitgezet. Een memorabele toiletjuffrouw en ouderwetse suikerspin maakten het feestje af. Uit de
evaluatie m.b.v. de online vragenlijst achteraf, bleek dat 55% van de bezoekers het feest waarderen
met ‘goed of uitstekend’. Ook bleek hieruit dat er volgend jaar voor een andere muzikale invulling
gekozen mag worden. Via social media hebben we aandacht besteed aan de landelijke
vrijwilligers(bedank)dag.

Vrijwilligersfeest 22 november 2019






NIEUW: De Vrijwilligerscentrale heeft in juni de Heldencampagne georganiseerd. Vele
vrijwilligersorganisaties hebben hier enthousiast aan deelgenomen.
De Vrijwilligerscentrale heeft begin 2019 een samenwerking met lokale krant de Vechtroom
gerealiseerd (oplage 26.800); de rubriek ‘Vrijwilliger in het zonnetje’ is zo gevormd. De 3 interviews in
de tweede helft van 2019 zijn ook online door de Vrijwilligerscentrale verspreid.
De Vrijwilligerscentrale heeft met de Heldencampagne in juni succesvol aandacht gevraagd voor het
waarderingsbeleid van organisaties. Organisaties zijn met de campagne gestimuleerd om hun
vrijwilligers via deze wijze te waarderen en na te denken over het eigen beleid.
In oktober heeft de Vrijwilligerscentrale een workshopmiddag georganiseerd. Tijdens verschillende
workshops is er ook stilgestaan bij het waarderen van de vrijwilliger en zijn of haar competenties.

Outcome 2019
Het meten van ‘een gevoel van waardering van/ stimuleren tot vrijwilligerswerk’ is en blijft lastig. De
Vrijwilligerscentrale gaat er van uit dat de uitvoering van bovenstaande interventies hier positief aan bijdragen.
Bovendien laat de evaluatie van de Heldencampagne en van het Vrijwilligersfeest zien dat ruim 60% van de
deelnemers aan de Heldencampagne deelneemt vanwege het willen waarderen van de vrijwillige inzet. Ook
denken bijna alle respondenten dat d.m.v. de campagne vrijwillige inzet gestimuleerd wordt.
Bovenstaande interventies hebben geleid tot een grotere zichtbaarheid van de Vrijwilligerscentrale.
Partners in het veld, van maatschappelijke organisaties tot vrijwilligers, geven aan dat ze de
Vrijwilligerscentrale kennen en zien. Ook op sociale media groeit het aantal volgers en worden meer mensen
bereikt. Door middel van de professionele video’s op een YouTube kanaal als nieuw middel, zijn we nu ook
beter zichtbaar voor de (potentieel) jonge vrijwilligers.
In de tweede helft van 2019 is de bekendheid van de specifieke diensten van de Vrijwilligerscentrale
verbeterd door gerichte communicatie via onze sociale media kanalen en tijdens de workshopmiddag. We zien
dit doordat er meer organisaties zich bij ons melden voor specifieke kennis waar de Vrijwilligerscentrale over
beschikt. Zoals een Polsstokbond die een vraag heeft over de vrijwilligersverzekering of een initiatief voor een
project omtrent duurzaamheid die contact met ons opneemt.
Persoonlijk contact is nagestreefd. Onder andere door de spreekuren maar ook door proactief contact te
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leggen met nieuwe organisaties en door aanwezig te zijn bij evenementen als de jaarmarkt in Kockengen en
een vergadering van een dorpsraad in Loenen. Andere manieren van contactleggen zijn ook uitgeprobeerd,
bijvoorbeeld bij de doelgroep jonge vrijwilligers. Er is gebleken dat er gemakkelijker contact wordt gelegd door
een korte reactie via WhatsApp. Dit middel zullen we in 2020 vaker inzetten.
Vooruitblik 2020
In 2020 zal het stimuleren van vrijwillige inzet gecontinueerd worden. Doordat de zichtbaarheid van de
Vrijwilligerscentrale is vergroot zullen we met onze proactieve manier van werken veel inwoners en
organisaties in Stichtse Vecht bereiken.
We kunnen er meer op uit gaan en bijvoorbeeld aansluiten bij- en promoten van nationale (vrijwilligers)dagen
zoals de Nationale Ouderendag en de Nationale Vrijwilligersdag. Door hier als Vrijwilligerscentrale zelf een
actieve rol in te nemen en dit te promoten, zal vrijwillige inzet gestimuleerd worden.
Opnieuw zal er in 2020 een nieuwe, passende vrijwilligers bedank campagne georganiseerd worden waarbij de
waardering en erkenning voor vrijwilligerswerk centraal staat.
We willen in 2020 het communicatiemiddel ‘film/video’ vaker inzetten en op een aantrekkelijke wijze levendig
verslag doen én vrijwilligerswerk ook onder jonge inwoners van Stichtse Vecht promoten.
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Hoofdstuk 2:

Matchen

Het matchen van vrijwilliger en maatschappelijke organisatie is één van de belangrijkste taken van de
Vrijwilligerscentrale. Inwoners van Stichtse Vecht worden door de Vrijwilligerscentrale gestimuleerd om mee te
doen in de huidige ‘participatiemaatschappij’. Hierbij wordt vrijwillige inzet gezien als een middel om
maatschappelijk actief te zijn. De Vrijwilligerscentrale heeft als visie dat dit voor iedereen geldt. Er zijn
specifieke doelgroepen die daarbij extra ondersteuning nodig hebben en/of waarvoor specifieke
vrijwilligersplekken (en/of begeleiding) moeten worden gecreëerd. De Vrijwilligerscentrale initieert en denkt
mee over mogelijkheden met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Matchen - stand van zaken vervolg interventies 2e half jaar 2019
Het verbinden van vrijwilligers en organisaties
 In het tweede half jaar heeft de Vrijwilligerscentrale met nog eens 15 organisaties gericht contact
opgenomen om meer of anders gebruik te maken van het (online) aanbod. Zo is er bijvoorbeeld
feedback op vacatureteksten aangeboden en is er navraag gedaan naar automatisch gesloten
vacatures.
 Medio maart is de nieuwe website gelanceerd. Deze is nu volledig in lijn met de nieuwe huisstijl. Het
e
gebruikersgemak van de vacaturebank is in de 1 helft van 2019 verbeterd en vroeg niet om
aanvullende acties in de tweede helft van 2019.

“Ik wil jullie graag bedanken
voor facebook post ‘vacature
van de week’. Onlangs hebben
jullie de vacature
bloemschikken bij Snavelenburg
gedeeld. En of het door die post
komt of vanwege de december
gedachten… maar afgelopen 2
weken hebben wij 6 nieuwe
vrijwilligers mogen
verwelkomen.”
Bron: Linda ven der Tier van
Careyn Snavelenburg

‘Vacature van de week’ op Facebook



Tijdens bemiddelgesprekken met potentiële vrijwilligers, diverse bijeenkomsten en de
inloopspreekuren en mappen in de bibliotheek, worden de vacatures ook op andere manieren onder
de aandacht gebracht. Op sociale media is in 2019 ‘vacature van de week’ gestart, waarbij elke week
een vacature wordt uitgelicht en vrijwilligers en organisaties aan elkaar verbonden worden. Dat dit
verschil kan maken, blijkt uit bovenstaande reactie in de tweede helft van 2019 op deze online
campagne.
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Bemiddeling van specifieke doelgroepen
 MAATWERK: De Vrijwilligerscentrale heeft zich op vraag ingezet om specifieke doelgroepen te
makelen. In de tweede helft van 2019, zijn er nog 8 aanmeldingen bijgekomen. Bijna al deze trajecten
lopen op dit moment nog. Dit komt doordat het matchen van specifieke doelgroepen arbeidsintensief
is, maar ook omdat we een beroep doen op de zelfredzaamheid van ook déze potentiele vrijwilligers.
We vragen de potentiele vrijwilliger om zelf actie te ondernemen indien mogelijk, zodat er
gemotiveerde vrijwilligers gematcht worden aan een organisatie in het netwerk.
Een voorbeeld van een specifieke doelgroep die we bemiddelen naar vrijwilligerswerk is de jongere,
oftewel; de maatschappelijk stagiair.
De bemiddeling van specifieke doelgroepen kan tot mooie verhalen leiden. Een voorbeeld:

“Lieve allemaal, dames van de vrijwilligerscentrale
Nu in de herfstvakantie zijn er weer scholieren die een maatschappelijke stage doen op
de zorgboerderij en wat is dat toch een geweldige bijdrage.
Ik kan het niet genoeg noemen en jullie daarvoor bedanken dat dit georganiseerd
wordt en waardoor jonge mensen in aanraking kunnen komen met verschillende
organisaties en mogelijkheden om kennis te maken met iets waar zij anders de kans
niet toe krijgen.
We hadden dinsdag vier scholieren die er zó heerlijk in rolden alsof ze dit al jaren
hadden gedaan. Ze hielpen overal mee; met soep koken en pureren, het opdienen en
vooral met het spelen met de ouderen. Een lust voor het oog en iedereen werd er blij
van.
Morgen komen ze weer, één jongen en drie meisjes. Mocht iemand nog even willen
proeven van deze sfeer en zien hoe mooi de uitwerking is van wat jullie georganiseerd
hebben, dan zijn jullie uiteraard van harte welkom. Niet bedoeld om daar iets over in de
krant te zetten maar om te zien welk resultaat dit heeft en hoe blij iedereen er van
wordt. De ouderen maar ook de scholieren.
Met heel veel dank en hartelijke groet”


Bron: Tonny van ‘De Reizende Man’

MAATWERK: Zoals eerder genoemd is door de Vrijwilligerscentrale voorafgaand aan de MaS(markt)
proactief contact gezocht met 29 organisaties. Het aantal gemaakte matches tijdens de MaS-markt is
gestegen van 120 naar 160. In het reguliere contact met organisaties worden altijd de mogelijkheden
voor maatwerkplekken uitgevraagd. Door dit proactieve contact en meer bekendheid als
Vrijwilligerscentrale, zijn er tijdens de tweede helft van 2019 opnieuw een vijftal nieuwe organisaties
die MaS-vacatures hebben geplaatst.

Het verbreden van doelgroepen en sectoren
 De Vrijwilligerscentrale heeft in 2019 actief contact gezocht met begeleiders van vergunninghouders.
Dit heeft ook in de tweede helft van 2019 concreet geleid tot een zevental aanmeldingen vanuit deze
nieuwe sector in het sociaal domein. Ook is het contact met de Penitentiaire Inrichting (PI) in
Nieuwersluis geïntensiveerd. Dit heeft eerder in 2019 al geleid tot een sociaal project met dubbele
opbrengsten. In de nazomer van 2019 heeft dit een vervolg gekregen waarbij er opnieuw een groep
gedetineerden uit de PI zich vrijwillig heeft ingezet buiten de gevangenis. Dit keer was dit op de ‘World
Clean Up Day’ op 21 september 2019. In samenwerking met de Natuurgroep Kockengen heeft deze
groep dames geholpen bij het schoonmaken van Kockengen. Deze match is gemaakt door de
Vrijwilligerscentrale, die heeft deze partijen aan elkaar verbonden. En met succes!
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Outcome 2019
De interventies hebben geleid tot een toename van maatschappelijke organisaties en bedrijven die gebruik
maken van het online aanbod; er zijn in 2019 26 nieuwe organisaties die zich hebben ingeschreven op de
website.
Het lijkt er op dat er een grotere zelfredzaamheid is van organisaties in het tot stand komen van een passende
match. Nieuwe organisaties plaatsen zelfstandig vacatures op de nieuwe gebruiksvriendelijke vacaturebank.
In de tweede helft van 2019 zien we opnieuw een grotere diversiteit in de aanmeldingen voor de specifieke
bemiddeling en merken we op dat het veelal langdurige trajecten zijn. Verschillende individuen als
vergunninghouders, mensen met een burn-out of psychische problemen weten de Vrijwilligerscentrale te
vinden voor hulp bij het vinden van een passende vrijwilligersplek. Ook zijn er meer verschillende
hulpverleningsinstanties die met de Vrijwilligerscentrale contact leggen. De betrokkenheid van een
hulpverlener en aanwezigheid van een taalbarrière en/of cultuurverschil maakt dat deze trajecten
arbeidsintensief zijn en dat er veel tijd zit tussen de voorgenomen acties.
Specifieke bemiddelingstrajecten zijn veelal intensieve maar dankbare trajecten zoals een positief verhaal als
op de vorige pagina van de Reizende Man, laat zien. Specifieke bemiddelingstrajecten konden minder goed
worden geëvalueerd, doordat minder ingevulde vragenlijsten retour zijn ontvangen dan gewenst.
Kijkend naar het gebruik van de website kan worden geconstateerd dat in de tweede helft van 2019 het aantal
bezoekers van de website en de vacaturebank vrijwel gelijk is gebleven.
Een reactie via de vacaturebank blijkt ook voor heel 2019 voor 45% tot een match te leiden. Van de 82
getoetste reacties, zijn er 37 succesvol bemiddeld. 27 reacties zijn niet tot een match gekomen en van de
overige 18 reacties is het resultaat onbekend.
Er is eerder in 2019 gesproken met de gemeente voor een eerste stap waarbij er met potentiële vrijwilligers die
een bijstandsuitkering ontvangen passend vrijwilligerswerk wordt gezocht. Dit heeft in 2019 geen vervolg
gekregen.

Vooruitblik 2020
Naar behoefte zullen we verder gaan m.b.t. de mogelijke pilot met vrijwilligers die een bijstandsuitkering
ontvangen en waarvoor passend vrijwilligerswerk wordt gezocht, zoals hierboven beschreven.
In de vacaturebank zal de Vrijwilligerscentrale een nieuw filter aanbrengen waardoor er eenvoudig gezocht
kan worden naar kortdurend vrijwilligerswerk. We hopen hiermee een nieuwe doelgroep vrijwilligers aan te
kunnen boren.
Vanwege de positieve ervaringen in het bemiddelen van groepen vrijwilligers naar passende projecten, zoals
de PI Nieuwersluis, zal de Vrijwilligerscentrale verdere mogelijkheden onderzoeken in 2020. We trachten op
een proactieve wijze meer groepen vrijwilligers in te zetten voor incidenteel vrijwilligerswerk.
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Hoofdstuk 3:

Kennisoverdracht

(Potentiële) vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen bij de Vrijwilligerscentrale terecht
voor informatie en advies aangaande vrijwillige inzet in de breedste zin van het woord. De Vrijwilligerscentrale
is op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en volgt lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.
Op basis van signalen en behoeften, en in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen organiseert de
Vrijwilligerscentrale voorlichting ter versterking en bevordering van de deskundigheid van maatschappelijke
organisaties, bedrijven en vrijwilligers. De Vrijwilligerscentrale haakt zoveel mogelijk aan bij bestaande
bijeenkomsten en faciliteert workshops voor en door samenwerkingspartners en vrijwilligers.

Kennisoverdracht- stand van zaken vervolg interventies 2e half jaar 2019
Het adviseren van individuele (hulp)vragen van vrijwilligers en organisaties
 De Vrijwilligerscentrale is ook in het tweede half jaar proactief opgetreden in het voorzien van advies
en het beantwoorden van individuele vragen. Ruim 20 keer is er door de Vrijwilligerscentrale initiatief
genomen om contact op te nemen en te informeren op het gebied van werving, verzekering en
passend vrijwilligerswerk. Ook nemen organisaties zelf contact op met de Vrijwilligerscentrale. Dit
contact wordt gewaardeerd blijkt uit de gesprekken, men spreekt uit geholpen te zijn bij vragen.
 De Vrijwilligerscentrale houdt de website up to date door persberichten, verhalen van vrijwilligers en
informatie over vrijwilligerswerk te plaatsen. In de tweede helft van 2019 zijn er 5 nieuwsberichten op
de website geplaatst.
 NIEUW: In de tweede helft van 2019 heeft de Vrijwilligerscentrale nog eens 3 keer in nieuwsbrieven
van (vrijwilligers)organisaties gestaan, dit was o.a. in de nieuwsbrief van de Dorpsraad Loenen a/d
Vecht. Ook op deze manier maken we als Vrijwilligerscentrale informatie beschikbaar in de kleine
kernen.
Het geven van voorlichting aan groepen
 NIEUW: Op 17 oktober heeft de Vrijwilligerscentrale een workshopmiddag georganiseerd en daarmee
een kick-off voor het Deel&Leer concept. In twee rondes zijn 6 verschillende workshops aangeboden,
variërend van het werven van vrijwilligers tot het gebruik van sociale media die gemiddeld met een
8,5 werden gewaardeerd. Er waren ongeveer 50 mensen aanwezig, vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties. Ook hiervan is een beeldend verslag gemaakt dat past in deze tijd, het
resultaat hiervan zal begin 2020 gedeeld kunnen worden.

Deel & Leer workshopmiddag 17 oktober 2019

De waardering van de workshopmiddag als geheel krijgt ook een 8,5 als cijfer. Extra anoniem gegeven input bij
deze vraag is o.a.:
“Als kritische vrijwilliger was en ben ik héél enthousiast over die hele middag qua
inhoud, professionaliteit en de goede organisatie. Bedankt!”
“Ontspannen middag met veel nuttige info en herkenning van eigen handelen.”
“Ik vond het heel leerzaam”.
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De Vrijwilligerscentrale is ook in de tweede helft van 2019 aangesloten bij verschillende evenementen
en bijeenkomsten om vrijwilligers en organisaties te informeren over de mogelijkheden omtrent
vrijwilligerswerk. Voorbeelden uit de tweede helft van 2019 zijn: de conferentie georganiseerd door
het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), het openingsfeest van de
Merenhoef en de Midzomerbijeenkomst van de gemeente. Tijdens o.a. deze bijeenkomsten is het
aanbod van de Vrijwilligerscentrale volop kenbaar gemaakt en is ons netwerk verstevigd.

Outcome 2019
Vooral tijdens de gesprekken met organisaties is goed zichtbaar geworden dat de kennis bij organisaties door
informatieverstrekking is toegenomen.
Door de uitbreiding van dit contact met organisaties, heeft de Vrijwilligerscentrale ook nieuwe duurzame
mogelijkheden kunnen creëren voor participatie van verschillende doelgroepen. De samenwerking met de
zorgboerderij De Reizende Man was hiervan een goed voorbeeld. Ook een specifieke bemiddeling met RTV
Stichtse Vecht is door proactief contact ontstaan en lijkt positief afgerond te kunnen worden.
De workshopmiddag is een succes en blijkt van toegevoegde waarde te zijn voor vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties. Een chauffeur die vrijwillig maaltijden bezorgt en waarvan zijn verkeerskennis
geüpdatet wordt of een vrijwilligers coördinator die wordt bijgeschoold op het gebied van sociale media of het
werven van vrijwilligers. Het is een leerzame middag waarbij de kennis die wordt gedeeld tijdens de
workshops, zorgt voor een toename van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk.
Het lijkt er op dat er een grotere zelfredzaamheid is van organisaties in het tot stand komen van een passende
match. Nieuwe organisaties plaatsen vacatures op de nieuwe vacaturebank, zonder de Vrijwilligerscentrale
hiervoor te raadplegen. Het daadwerkelijk vinden én behouden van vrijwilligers en de kwaliteit van het
vrijwilligerswerk, is in het tweede deel van 2019 niet geëvalueerd bij de organisaties. Wel zijn succesvolle
matches gemeten en hebben we 37 matches in 2019 kunnen tellen. Ook hebben we positieve reacties
ontvangen op onze acties die gericht zijn geweest op het vinden van vrijwilligers. Zoals een eerder beschreven
reactie op de ‘Vacature van de week’.

Vooruitblik 2020
Kijkend naar de positieve evaluatie van de workshopmiddag, zullen we in 2020 het Deel&Leer concept
continueren. De precieze invulling wordt komend jaar verder uitgewerkt.
In 2019 zijn we gestart met contact leggen met de dorpsraden. Dit gaan we in 2020 verder uitbreiden. Op een
proactieve wijze zullen we de dorpsraden benaderen en onderzoeken hoe we van toegevoegde waarde voor
elkaar kunnen zijn.
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Bijlage 1:

VC: Overige prestatie-indicatoren / output 2019

Stimuleren

Beoogde
resultaten
2019
10

Gebruik van lokale media

Eenheid

Resultaten 2019

aangeboden publicaties
geplaatste persberichten (
tv/radio/lokale krant)
berichten

30
46

Gebruik van sociale media
Meet en Greet match bijeenkomsten:
o MaS-markt
o Beursvloer
o Vrijwilligersfeest
o Nieuwsbrief

1 x p.w.
200/20
100
300
3/25

leerlingen/organisaties
matches
bezoekers
uitgebracht/aantal nieuwe
inschrijvingen

250/20
75
300
3/273

Externe spreekuren per maand / locaties
Matchen
Nieuwe vacatures in de vacaturebank (incl. MaS)
Nieuw ingeschreven organisaties
Reacties op vacatures via de vacaturebank
Succesvolle matches via de vacaturebank
gemeten
Bezoekers vacaturebank (pagina specifiek)
Trajectenbegeleiding / succesvol match
vrijwilligers uit de diverse specifieke
doelgroepen
Organisaties met ‘maatwerk’ vrijwilligersplekken
Kennisoverdracht
Aantal adviesgesprekken organisaties
Aantal adviezen /hulpvragen
- waarvan op initiatief van de
Vrijwilligerscentrale
Aantal unieke bezoekers website
Aantal volgers op Facebook
Aantal volgers op Instagram
Aantal volgers op Twitter
Aantal volgers op LinkedIn
Aantal doorverwijzingen
Publicaties in andere nieuwsbrieven
Voorlichting /netwerkbijeenkomsten ter
versterking / bevordering deskundigheid
Externe evenementen/ bijeenkomsten / waar
voorlichting is gegeven of van informatie is
voorzien

2/2

locaties/spreekuren

2/14

140
20
125
40

vacatures
organisaties
reacties
matches

107
26
145
37

2000
30/15

unieke bezoekers
trajecten/matches

4597
20/6

15

organisaties

3

20
100
NIEUW

organisaties
vragen
contactmomenten

25
194
38

4000
NIEUW
NIEUW
NIEUW
NIEUW
10
3
4/60

unieke bezoekers
Pagina volgers
Pagina volgers
Volgers
Pagina volgers
vragen
publicaties
bijeenkomsten/deelnemers

11042
388
152
112
40
33
7
7/220

2/150

evenementen/bezoekers

7/139
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