Jaarverslag
SBJ SAMENSTERK
EVALUATIE VAN HET EERSTE JAAR

FEBRUARI 2019

Inhoud
1. Inleiding

5

2. Resultaten

6

2.1. Resultaat 1: Kernprofielen

6

2.2. Resultaat 2: Thema’s

7

2.3. Resultaat 3: Activiteiten en projecten

8

2.4. Resultaat 4: Sportcafé

9

2.5. Resultaat 5: CulturA

10

2.6. Resultaat 6: Accommodatiegebruik

11

2.7. Resultaat 7: Netwerken

12

2.8. Resultaat 8: Communicatie

13

2.9. Resultaat 9: Samenwerking

14

2.10. Resultaat 10: Meerjarenplan

14

3. Ervaringen 2018 en doorkijk 2019 en verder

15

Bijlage 1. Visie op Accommodaties

17

Bijlage 2. Kernprofielen

20

4

5

1. Inleiding
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben wij in op-

Pijnacker-Nootdorp een gemeente maken waar je alle

dracht en samen met de gemeente per 1 januari 2018 een

kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een gemeente waar

uniek samenwerkingsverband opgezet tussen drie organi-

je met plezier en in verbinding met anderen woont. Een

saties SBJ SamenSterk, bestaande uit: Stichting Welzijn en

gemeente waar we elkaar verleiden tot meedoen.

Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP), Bibliotheek
Oostland en Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden-Holland

In 2018 is gewerkt aan de tien resultaten die voor dit eerste

(STJJMH). In 2017 en begin 2018 hebben wij een ontwikkel

jaar zijn opgesteld. Er is een eerste inventarisatie gemaakt

agenda geschreven genaamd ‘Slim combineren met de

van behoeften en actuele thema’s in de kernen, er zijn

doelgroep als uitgangspunt’. Hierin is beschreven wat onze

gezamenlijke projecten opgestart of uitgebreid, de

ideeën en plannen zijn.

communicatie is opgestart, er is gewerkt aan gezamenlijke
accommodaties en de samenwerking tussen de drie

Binnen SBJ SamenSterk zetten we ons dagelijks in voor

partijen is verder uitgewerkt. Een beschrijving van deze

een sterkere samenleving in Pijnacker-Nootdorp. Van jong

resultaten is terug te vinden in dit rapport. Naast deze

tot oud, in elk deel van Pijnacker-Nootdorp. Dit doet we

beschrijving hebben we ook de doelgroep, de vrijwilligers,

door samenwerking te stimuleren, het  organiseren van

de medewerkers en partners aan het woord gelaten. Wat

activiteiten en het bieden van ondersteuning bij (burger)

hebben zij gemerkt van SBJ SamenSterk? Deze verhalen

initiatieven in de samenleving. Samen kunnen we van

staan opgetekend in een glossy die in 2019 uit zal komen.
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2. Resultaten

We hebben samen met de gemeente 10 resultaten voor 2018 geformuleerd. Hieronder in het kort de stand van zaken.

2.1. Resultaat 1:

KERNPROFIELEN
Er zijn kwantitatieve en kwalitatieve kernprofielen
gemaakt in samenwerking met inwoners, andere
stakeholders en gemeente. Bestaande gegevens en
kennis vormen de basis en daarop wordt verder
gebouwd.
De opdracht voor SBJ SamenSterk is breed geformuleerd.

Om meer focus aan te brengen is in 2018 gekeken naar

Kernprofiel
Een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van
een wijk op de vijf gekozen thema’s met als doel een
idee te krijgen waar SBJ SamenSterk aandacht aan
kan besteden.
Stakeholders (of belanghebbende)
Iemand die beïnvloed wordt door of invloed kan
uitoefenen op de projecten en activiteiten van
SBJ SamenSterk.

wat er speelt in Pijnacker-Nootdorp en waar wij dus het
beste op in kunnen spelen? Wat gaat goed en wat gaat
minder goed? Bij wie speelt dit en waar speelt dit precies.

gemaakt. Voor de wijken die het meeste ruimte voor

Op basis van gesprekken met stakeholders (wijkmanagers,

verbetering bieden op één of meerdere van de vijf thema’s

woningbouwvereniging, wijkagenten, professionals binnen

is ook een kwalitatief profiel opgesteld. Het gaat daarbij

het sociaal domein etc.) is een eerste keuze gemaakt voor

om Pijnacker Noord, Keijzershof Erven, De Venen

vijf thema’s. Deze vijf thema’s zijn verder uitgewerkt door

Centrum, De Venen/Craeyenburch, Emerald (Noord,

het analyseren en samenvoegen van diverse bronnen

Centrum en Zuid gecombineerd) en Oud-Delfgauw.

(o.a. vanuit de gemeente, CBS, Leefbaarometer, Lemon en

Voor de andere wijken zijn wel de stakeholders geïnventa-

de Gezondheidsmonitor van de GGD). Op basis van de

riseerd, maar is niet naar hun ervaringen gevraagd. Ook

analyses zijn voor alle wijken kwantitatieve kernprofielen

inwoners zijn (nog) niet direct betrokken.
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2.2. Resultaat 2:

Netwerkpartijen

THEMA’S

De drie samenwerkende organisaties binnen SBJ

Op basis hiervan zijn thema’s en beoogde projecten met
stakeholders en inwoners bepaald voor de kernen.
Om de kernprofielen richting te geven en data te gebruiken
die een juiste indicatie geven van wat er speelt, zijn
gesprekken met professionals uit het sociale domein
gevoerd waarin de belangrijkste ervaren thema’s zijn
geïnventariseerd. Daarbij gaat het onder andere om
beleidsadviseurs, wijkmanagers, medewerkers van de
netwerkpartijen, wijkagenten en woningbouwverenigingen.
Uit deze gesprekken zijn vijf thema’s naar voren gekomen,
te weten:
• Maatschappelijke participatie

SamenSterk: Stichting Welzijn en Ondersteuning
Pijnacker-Nootdorp (SWOP), Bibliotheek Oostland
en Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland
(STJJMH).
Maatschappelijke participatie
Meedoen in de samenleving door scholing of
(vrijwilligers)werk.
Leefbaarheid
De mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en
wensen die er door de inwoners aan worden gesteld,
zowel op fysiek als sociaal gebied.
Mantelzorg

• Leefbaarheid

Onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke

• Mantelzorg

familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of

• Gezonde leefstijl

hulp bij dagelijkse activiteiten.

• Financiële zelfredzaamheid

Gezonde leefstijl
Zowel fysiek als geestelijk in staat zijn zich aan te
passen en een eigen regie te voeren.

Financiële zelfstandigheid

Gezonde leefstijl

Mantelzorg

Financiële zelfredzaamheid
Op financieel gebied in staat zijn zich te redden.

gemeente bezig met het opstellen van een Monitor Sociaal
Domein. De kernprofielen zijn nadrukkelijk op wijkniveau
opgezet, omdat uit gesprekken naar voren is gekomen dat
binnen kernen en wijken grote verschillen zitten, waardoor
Maatschappelijke participatie

Leefbaarheid

het lastig is gerichte acties te ondernemen voor SBJ SamenSterk. Dit betekent dat niet alle indicatoren gebruikt
kunnen worden, omdat de meeste onderzoeken op

Voor deze thema’s is onderzoek gedaan naar indicatoren

gemeentelijk in plaats van wijkniveau zijn. De beschikbare

die de thema’s meetbaar maken en daarmee inzicht geven

data op wijkniveau (gebaseerd op gemeentelijke data, data

in waar de gemeente staat op deze vijf gebieden. Voor de

van het CBS, de Leefbaarometer, de Lemon leefbaarheids-

lijst van indicatoren is gekeken welke data op dit moment

monitor en de Gezondheidsmonitor van de GGD) bieden

beschikbaar is op wijkniveau. Er is voor gekozen om

alsnog voldoende houvast om de thema’s goed weer te

geen nieuwe data te genereren om zo snel mogelijk de

kunnen geven in de kernprofielen. Zie voor een aantal

kernprofielen te kunnen maken en de bestaande data

voorbeeld kernprofielen bijlage 1.

bieden voldoende inzicht in de kernen. Ook is de
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2.3. Resultaat 3:

ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

Schakelgroep

De reeds bestaande gezamenlijke activiteiten en

organisatie die de verbinding maakt tussen de praktijk

projecten worden gecontinueerd en zo nodig uit

Een vertegenwoordiging van twee medewerkers per
en strategische doelen.

gebreid. De winkels van de drie organisaties blijven
gewoon open.
De thema’s waren in 2018 nog breed geformuleerd, omdat
De reeds bestaande activiteiten van de netwerkpartijen

de kernprofielen toen nog in ontwikkeling waren. Voor-

zijn in 2018 gecontinueerd maar ook uitgebreid. De uit-

beelden van gezamenlijke activiteiten waren: Fit for Fun

breiding is tot stand gekomen door het inrichten van een

waar tieners en ouderen samen hebben gesport, de

zogenaamde schakelgroep waarin de drie organisaties

kinderboekenweek waar een breder aanbod ontstond,

vertegenwoordigd zijn. De schakelgroep initieert, organi-

de Taalstagebeurs waar mensen die de taal willen leren

seert en monitort gezamenlijke activiteiten. De uitbreiding

(waaronder nu ook veel jongeren) en organisaties elkaar

heeft verder een impuls gekregen door het organiseren

vonden en de Week van de Mantelzorg met diverse activi-

van een zogenaamde ‘pizza beursvloer’. Alle medewerkers

teiten voor jonge en oudere mantelzorgers. Op de SBJ

van de drie organisaties hebben aan de hand van de

SamenSterk website (https://sbjsamensterk.nl/activiteiten)

thema’s - in gesprek met elkaar - ideeën verzameld voor

is een overzicht te vinden van de meeste activiteiten die

de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten en projecten.

geweest zijn en de activiteiten die nog komen.

Binnen 1,5 uur zijn zo 18 nieuwe activiteiten bedacht.
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2.4. Resultaat 4:

SPORTCAFÉ

rol wil spelen in de ontwikkeling van het Sportcafé tot een
ruimte waar verschillende initiatieven samenkomen - en

Er is een start gemaakt met het ontwikkelen en

de gemeente over het Sportcafé. In eerste instantie bleek

opzetten van nieuwe samenwerkingsactiviteiten en

dat de randvoorwaarden voor gezamenlijk gebruik van

projecten in onder andere het Sportcafé in Delfgauw,

de ruimte niet aanwezig waren. Er waren namelijk veel

maar ook elders op basis van de eerste uitkomsten uit

onduidelijkheden ten aanzien van (het gebruik van) de

de inventarisatie.

ruimte. Al pratend zijn echter steeds meer zaken duidelijk

Een werkgroep vanuit de drie organisaties heeft geïnven-

de Balletschool Delfgauw Viltercoffee erbij betrokken die

tariseerd wat er momenteel georganiseerd wordt in

de horeca wilde verzorgen en is er een start gemaakt

Delfgauw en wie daarmee bereikt worden. Zij hebben ook

met het herinrichten van de ruimte tot een gezellige

geworden en is het vertrouwen gegroeid. Vervolgens heeft

de randvoorwaarden ten aanzien van een gezamenlijke

ontmoetingsplaats voor de inwoners van Delfgauw. In

ruimte op papier gezet om zo vast te stellen wat er

2019 zal gestart worden met activiteiten in het Sportcafé.

minimaal vereist is om onze doelen in het Sportcafé te ver-

In de eerste periode van 2019 zal er echter nog wel ge-

wezenlijken. Op basis daarvan zijn er diverse gesprekken

werkt worden om aan  alle veiligheidseisen en afspraken

geweest met de Balletschool Delfgauw - die een leidende

rondom rollen en verantwoordelijkheden te voldoen.
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2.5. Resultaat 5:

CULTURA

Er is een concept ontwikkeld met huidige en mogelijke

Meetlat
Een methode om vast te stellen in wat voor ruimte een
activiteit mag plaatsvinden en welke huur hierbij hoort.

toekomstige gebruikers voor het multifunctioneel
gebruik van CulturA. De grote lijnen voor de program

na is een subsidie

mering en gebruik van het gebouw zijn duidelijk.

aanvraag bij de gemeente ingediend.

SBJ SamenSterk heeft een belangrijke rol gespeeld in de

Op verzoek van de

conceptontwikkeling van CulturA en de verschillende

gemeente zijn ver-

zaken die daarmee samenhangen c.q. uit voort vloeien. Zo

volgens meerdere

zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met huidige

begrotingen ge-

en toekomstige gebruikers van CulturA. In deze bijeen-

maakt. Daarnaast

komsten is een concept, een visie en een meetlat ontwik-

zijn er fondsen aan-

keld waarin beschreven wordt welke activiteiten er kunnen

geschreven om de

Ik heb een idee voor een activiteit.
Kan ik gebruik maken van CulturA?
Beantwoord eerst de volgende vragen:

1

Heb je een idee?
Wil je een activiteit organiseren?

2

Past het idee bij de visie van SBJ
SamenSterk? Is de activiteit gericht
op ontwikkeling en verbinding?

3

Is de activiteit voor iedereen, dus
openbaar toegankelijk?

Nee

Ja

plaatsvinden in CulturA in de toekomst.

financiële middelen
wat groter te ma-

Nee

Ja
Nee

Ja

4

Is de activiteit gratis voor de
deelnemers?

Nee

Ja

Gratis gebruik van open ruimte

Huur een ruimte

Als je op de vragen 2 t/m 4 Ja hebt geantwoord ben je
meer dan welkom in CulturA en mag je gratis gebruik maken

Onze visie: Onze droom is dat inwoners, publieke

van de ruimte. De ruimte is echter niet afgesloten. Verder
willen we graag me je in gesprek om door te praten over wat

en private partijen zich samen inzetten voor de onderlinge verbondenheid en ontwikkeling van de burgers in

precies je ideeën zijn, welke waarde je toevoegt en of je nog
vragen hebt. Als jouw idee nog niet heel concreet is en/of je
kunt nog geen volledig antwoord geven op de vragen, gaan
we ook graag met je in gesprek.

Pijnacker-Nootdorp. Dat mensen goed voor zichzelf en
elkaar kunnen zorgen en meedoen aan onze samenleving.

De huidige huurders die voor het eerst in jaren bij elkaar

ken. Meerdere

zaten, zijn geïnformeerd over het concept. Deze positieve

fondsen hebben po-

en inhoudelijke impuls zette mensen direct aan het

sitief gereageerd. Fonds 1818 heeft het gebouw bezocht

denken waardoor er gepraat werd over samenwerking die

en de eerste bedragen en toezeggingen zijn binnen.

Als je op bovenstaande vragen 2 t/m 4

Nee hebt geant-

woord, maar toch gebruik wilt maken van een ruimte in
CulturA dan kun je een ruimte huren. De prijzen zijn
vriendelijk en de kofﬁe en thee is lekker.Je bent welkom!

eerst niet voor ogen werden gehouden/mogelijk waren.
Het nieuwe concept vraagt om een andere indeling van

Omdat in het nieuwe concept niet meer plaats is voor alle

CulturA. Daar is door meerdere mensen over nagedacht

activiteiten zijn gesprekken gestart met het nabij gelegen

en uiteindelijk heeft de architect op basis van het concept

zalencentrum Nové. Het werd duidelijk dat zij een aantal

een voorstel voor een (kleine) verbouwing gedaan.

van de activiteiten kunnen herbergen in hun pand.  
Er zijn verder gesprekken geweest met meerdere moge

Parallel aan dit inhoudelijke traject is in het zakelijke/

lijke horeca-exploitanten. Helaas heeft dit in 2018 nog niet

financiële traject een businessplan voor CulturA opgesteld.

geleid tot samenwerking.

Deze is opgesteld en gepresenteerd aan de RvT van de
bibliotheek waarop een positieve beslissing volgde. Daar-
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2.6. Resultaat 6:

ACCOMMODATIEGEBRUIK

waar inwoners en organisaties gebruik van kunnen maken

Er is een visie over accommodatiegebruik met input

zich te ontplooien. Accommodaties waar mensen graag

vanuit de kernen.

om elkaar te ontmoeten, aan activiteiten deel te nemen en
komen, geïnspireerd raken en geactiveerd worden. Waar
bezoekers voor het ‘ene’ komen en met het ‘andere’ weg-

Er is over het accommodatiegebruik gesproken met ver-

gaan. De accommodaties staan open voor iedereen die

schillende mensen. Overal kwam hetzelfde beeld naar

iets wil en een ander daarbij wil betrekken. Als de activi

voren, namelijk dat er behoefte is aan multifunctionele

teiten ook aan de doelstellingen van SBJ SamenSterk, en

accommodaties waar inwoners en organisaties laagdrem-

daarmee aan de doelstellingen van het sociaal domein

pelig terechtkunnen voor meerdere zaken. Op basis hier-

zoals de gemeente die heeft opgesteld, voldoen, kunnen

van en vanuit eigen overtuiging heeft SBJ SamenSterk een

zij gratis gebruik maken van de open ruimte in de accom-

visie over accommodatiegebruik geschreven. Deze is in

modatie. Een dergelijke accommodatie is er in Pijnacker

bijlage 2 toegevoegd. Kort gezegd vindt SBJ SamenSterk

(Buurt&Zo), gaat er komen in Nootdorp (CulturA&Zo) en

dat er in iedere woonkern een accommodatie moet zijn

wordt uitgebouwd in Delfgauw (Sportcafé/de Buren).
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2.7. Resultaat 7:

2019 volgen meer bijeenkomsten en kan een gezamenlijke

NETWERKEN

aanpak worden ontwikkeld.

Er is een voorstel voor een vorm van (netwerk-)organi

Rondom afschaling is met het kernteam gesproken over de

satie voor de activiteiten in de kernen met draagvlak.

invulling van taken van de netwerkpartijen om hun

Er is met veel mensen in het veld gesproken over wat er

preventieve taak vorm te geven. Er zijn uren vrijgemaakt bij

gebeurt, wat signalen en wensen zijn, waar men samen-

de SWOP en STJJMH voor zogenaamde brugfunctionarissen.

werking ziet etc. Het is goed om te horen dat de signalen

Deze brugfunctionarissen werken nauw samen met

en wensen veelal overeenkomen met de signalen die uit

Kwadraad.

de kwantitatieve analyse naar voren zijn gekomen. Op het
gebied van netwerken is daarnaast de wens geuit om deze
anders vorm te geven en rondom thema’s te organiseren.
Op basis van het bovenstaande en in samenspraak met de

Afschaling

gemeente is besloten:

Doorstroom van maatwerkondersteuning naar een basisondersteuning. Het tegenovergestelde is opschaling.

1. Om het overleg ‘Wijken die werken’ – waar gesproken
wordt over (sociale) leefbaarheid – samen met de gemeen-

Maatwerkondersteuning

te verder inhoud te geven. Hiermee komt meer de sociale

Een toegewezen product of dienst op basis van de

leefbaarheid aan bod in plaats van de fysieke leefbaarheid

Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, zoals bijvoorbeeld

en kan er gewerkt worden aan afschaling en normalisering.

hulp bij het huishouden, vervoervoorzieningen,

Het thema Gezonde Leefstijl zal binnen dit netwerk een

dagbesteding en opvang.

belangrijke rol gaan spelen. De eerste samenwerking in
een concrete werkgroep met het kernteam, het welzijns-

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

werk, het taalhuis, de woningbouwvereniging, de wijk-

Gemeentelijke ondersteuning bij zelfredzaamheid

agent en de wijkmanager rondom een straat waar de

van mensen met een beperking, chronische ziekte of

leefbaarheid sterk is afgenomen en waar verschillende

psychosociale problemen.

problematieken spelen is hiervan een mooi voorbeeld.
Jeugdwet
2. Om het ‘Netwerk preventie, schuldhulpverlening en

Gemeentelijke ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar.

nazorg’ – waarin afstemming rondom het werkproces voor
het voorkomen en terugdringen van schulden (thema

Participatiewet

financiële zelfredzaamheid) wordt besproken –  vanaf

Gemeentelijke ondersteuning bij het vinden van een

2019 door SBJ SamenSterk voor te laten zitten en te

(geschikte) plek op de arbeidsmarkt.

trekken. De nadruk zal voornamelijk komen te liggen
op het bundelen van de krachten van de deelnemende

Basisondersteuning

organisaties in de preventie en de nazorg.

Ondersteuning vanuit vrij toegankelijke algemene
voorzieningen zoals bijvoorbeeld sociaal en cultureel

3. Om een ‘Netwerk rondom kwetsbare ouderen en

werk, buurthuizen, informele zorg en algemeen maat-

Mantelzorg’ verder vorm te geven. Dit netwerk is in 2018

schappelijk werk.

bij elkaar geweest, waarbij signalen en behoeften zijn
geïnventariseerd. In deze bijeenkomst kwam naar voren
dat er geen duidelijk beeld is van wie die kwetsbare ouderen nu precies zijn en wat er precies speelt onder hen. De
beleidsmedewerker informatie van SBJ SamenSterk heeft
deze vraag opgepakt waardoor er nu een eerste document
ligt waarin dit beschreven staat. In 2019 zal de nadruk liggen op mantelzorg en zal gekeken worden in hoeverre uitbreiding met partners op dit vlak nodig en wenselijk is. In

[Bovenstaande begrippen zijn afgeleid van de Begrippenlijst
gemeentelijke monitor sociaal domein (2014) door de VNG en KING]

Normalisering
Ondersteuning naar een zo ‘normaal’ mogelijke leef
situatie, waarbij niet het oplossen van problemen maar
het doel (waar wil iemand naar toe) centraal staat.
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2.8. Resultaat 8:

COMMUNICATIE
De activiteiten en projecten van SBJ zijn bekend en
worden regelmatig onder de aandacht gebracht van
de partners en inwoners van Pijnacker-Nootdorp.
In 2018 is een website gemaakt waar de samenwerking
en de visie van SBJ SamenSterk staat beschreven
(sbjsamensterk.nl). Hier worden ook de gezamenlijke
activiteiten op gepubliceerd. SBJ SamenSterk is verder
op sociale media (Facebook en Twitter) te vinden. De
afzonderlijke organisaties benoemen steeds vaker SBJ
SamenSterk in hun sociale mediaberichten en hun andere
communicatie uitingen. In 2019 zal verder gewerkt worden
aan de zichtbaarheid van SBJ SamenSterk en zal intern
het communicatieproces ten aanzien van SBJ SamenSterk,
ten opzichte van drie afzonderlijk organisaties, vorm
gegeven worden.

Kernteam
Een team van verschillende zorg- en welzijnsmedewerkers die gezamenlijk naar complexe problemen kijken
Preventieve taak
Het voorkomen van problemen op fysiek en sociaal gebied door het versterken van de basisondersteuning en
vroegsignalering
Vroegsignalering
Signaleren van een stoornis of probleem op het moment dat er nog een grote kans op volledig herstel is
Brugfunctionaris
Een persoon in het kernteam die er voor zorgt dat problemen voor zover mogelijk afgeschaald worden en
aangepakt worden in de basisondersteuning of binnen
de eigen leefomgeving van de zorgvrager. Dus zonder
professionele langdurige hulp.

Er zijn drie interne nieuwsbrieven verstuurd om de
medewerkers van de organisaties op de hoogte te houden
van de ontwikkeling. De externe nieuwsbrief is nog niet

Naast de digitale communicatie is er fysieke communicatie

verstuurd in verband met onduidelijkheid rondom de

en worden er bij gezamenlijke SBJ SamenSterk activiteiten

nieuwe privacywetgeving voor wat betreft het opbouwen

beachvlaggen en banners geplaatst en wordt SBJ Samen-

van een adressenbestand.

Sterk benoemd in persberichten in de krant.
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2.9. Resultaat 9:

2.10. Resultaat 10:

Netwerkpartijen hebben invulling gegeven aan hun

Er is een meerjarenplan van aanpak wat in samen

andere rol.

werking met partners en de gemeente is vastgesteld.

SAMENWERKING

MEERJARENPLAN

Er is een actieplan voor 2019
In 2018 wisten de medewerkers van de drie organisaties
elkaar steeds beter te vinden en zijn er veel activiteiten

In 2018 is gewerkt aan meerdere stukken. Aan het jaar

gezamenlijk georganiseerd. De samenwerking levert voor

verslag, het meerjarenplan, de visie op accommodatie,

de partijen efficiëntie (bv. medewerkers van verschillende

de SamenSterk methodiek en aan de resultaten voor 2019.

organisaties vervangen elkaar bij ziekte op inhoud, zoals bv

Al deze stukken zijn de weergave van processen en de

bij mantelzorg), een groter bereik (zowel de netwerken en

samenwerking tussen mensen. In het jaarverslag, dat nu

achterban van de drie organisaties zijn nu gecombineerd)

voor u ligt, geven wij weer wat wij in het eerste SBJ Samen-

en inhoudelijke versterking (de kennis uit de drie organi

Sterk jaar hebben gedaan en bereikt. Hieruit voortvloeiend

saties is gecombineerd) op.

zijn de resultaten voor 2019 opgesteld. Deze resultaten
zijn gebaseerd op het voorgaande jaar én vinden hun basis

In 2018 zijn de eerste stappen gezet om deze samenwer-

in het meerjaren(beleids)plan waarin de visie, missie en de

king verder te verdiepen door informatie in te winnen voor

manier van werken staat beschreven. Meer specifiek gaan

een gezamenlijke methodiek rondom netwerkversterking

we in op accommodaties (visie op accommodaties) en

en de uitbreiding van de Piëzomethodiek naar STJJMH en

op de manier van werken (SamenSterk methodiek). Het

de SWOP. Hiervoor is WIJ Eindhoven en Piëzo Zoetermeer

meerjarenbeleidsplan is een apart document.

gevraagd om ondersteuning.  
SBJ SamenSterk vormde in 2018 geen onderdeel van de
afzonderlijke opdrachten van de drie partijen. Dit betekende
dat er geen uren voor SBJ Samen Sterk waren gereserveerd
voor medewerkers voor de uitvoering van de activiteiten.
Om de medewerkers wel de ruimte te geven voor SBJ
SamenSterk zullen er in 2019 uren gereserveerd worden.

Netwerkversterking
Een methode van WIJ Eindhoven om wijken en inwoners
in deze wijken zelfredzamer te maken.
Zelfredzaamheid
Het vermogen om zelfstandig of door zelf de juiste
voorzieningen te treffen om mee te kunnen doen in de
samenleving.
Piëzomethodiek
Een methode van Stichting Piëzo om mensen hun
talenten en vaardigheden te ontdekken en te ontwik
kelen om zo een volwaardige plaats in de samenleving
in te nemen.
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3. Ervaringen 2018 en
doorkijk 2019 en verder
In het eerste jaar is aan de bovenstaande resultaten hard

In 2018 had niet iedere medewerker van de SWOP, de

gewerkt door de medewerkers van de drie betrokken

bibliotheek en het jongerenwerk voldoende tijd om te

organisaties en door medewerkers van verschillende

werken aan de SBJ SamenSterk activiteiten en aan de

partnerorganisaties, waaronder ook de gemeente

veranderingen die daarmee gepaard gingen. Toch was het

Pijnacker-Nootdorp. Specifiek binnen het programma zijn

enthousiasme groot en vond men ruimte. In 2019 wordt

twee medewerkers aangesteld om kwartier te maken, te

hiervoor meer tijd ingeruimd. De ontwikkelingen gaan

duwen en te trekken, te ondersteunen, te begeleiden, te

echter verder en die vrij gemaakte uren zullen dan ook

ontwikkelen en om voorwaarden te realiseren. Het betrof

grotendeels ingezet worden in de wijken om inwoners

een functie als kwartiermaker voor gemiddeld 24 uur per

en netwerken te versterken middels de SamenSterk

week en een functie als beleidsmedewerker informatie

methodiek. Vanuit die sterke netwerken zullen activiteiten

voor gemiddeld 24 uur per week. Zij hebben met veel

en bewonersinitiatieven ontstaan. Echter, voordat dit

energie en heel veel plezier gewerkt aan deze nieuwe

resultaat gaat opleveren zal SBJ SamenSterk zichtbaar

ontwikkeling in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

moeten blijven, zijn er andere activiteiten en werkzaam
heden af te ronden en zal een ieder moeten wennen aan

Al werkende zijn hen een heleboel zaken opgevallen die

deze nieuwe manier van werken. Dit is - en zal - een

veelal ook direct zijn opgepakt. Hieronder volgen echter

uitdaging blijven en vraagt om zorgvuldig handelen.

nog een aantal zaken die als informatie kunnen dienen
voor de invulling van de resultaten van de komende jaren.

Voor SBJ SamenSterk is het belangrijk dat er geschikte
accommodaties zijn waar de werkzaamheden kunnen

Op het gebied van de kernprofielen is te zien dat niet alle

worden verricht en waar activiteiten kunnen plaatsvinden.

data op wijkniveau beschikbaar is en dat sommige data

Een visie op accommodaties is daarbij onontbeerlijk,

verouderd zijn. Dit is niet altijd op te lossen, maar er moet

omdat niet iedere accommodatie zomaar geschikt is. We

wel nagedacht worden over hoe een thema weergegeven

willen werken vanuit een gedachtengoed dat mensen

wordt op wijkniveau wanneer de data niet op dat niveau

elkaar gaan helpen, organisaties gezamenlijk optrekken en

beschikbaar is. Daarnaast is het van belang de data te

we dus gezamenlijk sterk zijn. Dat kan nu nog niet, omdat

updaten om te voorkomen dat medewerkers handelen

CulturA en het Sportcafé in Delfgauw nog in ontwikkeling

op basis van verouderde informatie.

zijn. Ook zijn de accommodaties verschillend georganiseerd wat een – voor elke locatie – andere aanpak vergt.

Ook de thema’s hoeven niet altijd hetzelfde te blijven
aangezien het sociale domein constant in beweging is.

Op het gebied van samenwerking met partners en binnen

Ook hier is het van belang te controleren of de thema’s

de verschillende netwerken is de rol van SBJ SamenSterk

bijgesteld moeten worden om de focus voor SBJ Samen-

steeds prominenter geworden. De verantwoordelijkheid

Sterk op de juiste plek te leggen. Daarnaast moeten

van de netwerken die in een eerder stadium bij de ge-

komend jaar de inwoners van Pijnacker-Nootdorp meer

meente lag, wordt nu overgenomen door partijen in het

betrokken worden. SBJ SamenSterk wil tenslotte data

sociaal domein en in dit geval door SBJ SamenSterk. Deze

gestuurd handelen op basis van de juiste informatie.

rolverandering vraagt afstemming en samenwerking,
reflectie en in sommige gevallen (opnieuw) aanpassing.  
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Op het gebied van samenwerking binnen de netwerkpartijen
zijn enorme stappen gezet. De komende periode wordt
de samenwerking verder uitgebreid. Wel blijven de organisaties hun eigen identiteit behouden en wordt dan ook
alleen gekeken of er functionele uitwisseling tussen de
organisaties plaats kan vinden.
De samenwerking en hoe dat dan precies moet, zien we
ook terug in de communicatie. Regelmatig wordt de vraag
gesteld: ‘onder wiens vlag doen we dit?’, ‘welke logo
moeten we gebruiken?’ Enerzijds zal geen inwoner zich
hier druk om maken en kan dit pragmatisch opgelost
worden. Anderzijds zitten hier wezenlijke vragen achter
betreffende de identiteit van de drie organisaties, de
aansturing van personeel, de opbouw van de afzonderlijke
begrotingen etc.. Vraagstukken die tijd een aandacht vragen.  
Het is mooi om te zien hoe een ieder – of het nu om een
inwoner, een vrijwilliger, een samenwerkingspartner,
een opdrachtgever, een medewerker of een directeur
gaat – met alle bovenstaande uitdagingen omgaat. Soms
is het lastig maar meestal is het een mooi avontuur. Eén
ding staat bij vrijwel iedereen voorop: ‘Men wil er iets
moois van maken en er zijn voor een ander! Voor de
inwoners van Pijnacker-Nootdorp, jong of oud, zelf
redzaam of nog niet maar altijd talentvol.’
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BIJLAGE 1

Visie op accommodatie
Inleiding

Voorwaarden

SBJ SamenSterk is een programma dat staat voor een sterke-

De gezamenlijke accommodaties zijn laagdrempelig en

re samenleving in Pijnacker-Nootdorp. SBJ SamenSterk wil

gastvrij voor de inwoners van de hele gemeente en daar-

samen met inwoners en andere organisaties en inwoners

buiten en in het bijzonder de inwoners van de betreffende

van Pijnacker-Nootdorp een gemeente maken waar je alle

woonkern. De huiskamer van de woonkern:

kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een gemeente waar je

• straalt dit ook uit met een aantrekkelijk, toegankelijke

met plezier en in verbinding met anderen woont. Een
gemeente waar we elkaar verleiden tot meedoen.
De drie organisaties die het initiatief hebben genomen tot
SBJ SamenSterk (SWOP, Bibliotheek Oostland en STJJMH)

gebouw en inrichting;
• faciliteert, stimuleert en verbindt de activiteiten van de
gebruikers;
• speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en

doen dit door het organiseren van activiteiten, het bij

toont hiermee maatschappelijke betrokkenheid en

elkaar brengen van mensen en organisatie en door het

ondersteuning aan de samenleving;

ondersteunen van bewoners(initiatieven).

• sluit met haar tarievenbeleid aan op het draagvlak van
de inwoners, het verenigingsleven en het bedrijfsleven;

Een belangrijk middel daarbij is een locatie waar ontmoeting
kan plaatsvinden en activiteiten kunnen worden georgani-

• Verleidt bezoekers om actief te worden, maar verplicht
hen tot niets.

seerd. Een plek waar inwoners zich thuis voelen en graag
komen. Een plek waar iedereen gebruik van kan maken.

De twee belangrijkste doelen van de huiskamers zijn het

Aan dergelijk plekken is ook behoefte. Er is in 2018 over

bovenhalen van talenten van inwoners en inwoners kennis

het accommodatiegebruik gesproken met verschillende

te laten maken met elkaar. Dit gebeurt door middel van

mensen. Overal kwam hetzelfde beeld naar voren, name-

activiteiten (voor onder andere kwetsbare inwoners) en

lijk dat er behoefte is aan multifunctionele accommodaties

leidt ertoe dat het SamenSterk gedachtegoed uitgedragen/

waar inwoners en organisaties laagdrempelig terecht 

geborgen wordt.

kunnen voor meerdere zaken. Op basis hiervan heeft SBJ
SamenSterk deze visie op accommodaties opgesteld.

1. Een huiskamer voor iedereen
in elke kern
SBJ SamenSterk vindt dat er in iedere woonkern een
accommodatie moet zijn waar inwoners en organisaties
gebruik van kunnen maken om elkaar te ontmoeten,
aan activiteiten deel te nemen en zich te ontplooien.
Accommodaties waar mensen graag komen, geïnspireerd
raken en geactiveerd worden. Waar bezoekers voor het
‘ene’ komen en met het ‘andere’ weggaan. De accommo
daties staan open voor iedereen die iets wil en een ander
daarbij wil betrekken. Als de activiteiten ook aan de
doelstellingen van SBJ SamenSterk - en daarmee aan de
doelstellingen van het sociaal domein zoals de gemeente
die heeft opgesteld - voldoen, kunnen zij gratis gebruik
maken van de ‘open ruimte’ in de accommodatie.

Wanneer is een gezamenlijke accommodatie
een succes?
• Bezoekers: Als brede publieksgroepen op alle tijdstippen
de gezamenlijke accommodatie bezoeken;
• Activiteiten: Als de gezamenlijke accommodatie een
breed scala aan activiteiten (met cross-overs en
kruisbestuivingen) huisvest;
• Samenwerking: Als de partners/huurders/gebruikers
goed samenwerken/elkaar stimuleren;
• Financiën: Als de begroting en exploitatie haalbaar/
financieel duurzaam zijn.
⊲
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Over welke locaties hebben we het?

Afgesloten ruimten

SBJ SamenSterk heeft / wil huiskamers op de volgende

• Voor incidenteel gebruik door één van de drie partners

drie locaties:

voor bv overleg oid wordt geen huur in rekening

• Pijnacker – Buurt&Zo

gebracht. Echter er moet wel ruimte zijn (verhuur gaat

• Nootdorp – CulturA

voor) en het moet de reguliere activiteiten van de

• Delfgauw – Sportcafe / de Buren

betreffende organisatie en de andere gebruikers niet in
de weg staan;

Het gaat hier om ruimte te bieden aan (gezamenlijke) activi-

• Voor incidentele gezamenlijke SBJ SamenSterk activitei-

teiten en projecten. De eigen, soms oorspronkelijke functie

ten wordt geen huur in rekening gebracht. Echter er

(bv de bibliotheekfunctie) en de kantoorfunctie hoeven hier-

moet wel ruimte zijn (verhuur gaat voor) en het moet

in in eerste instantie niet persé te worden mee genomen.

de reguliere activiteiten niet in de weg staan;
• Voor structurele gezamenlijke SBJ SamenSterk

Overigens is het niet zo dat dit de enige locaties moeten
zijn waar activiteiten en projecten plaatsvinden. De drie

activiteiten wordt geen huur in rekening gebracht;  
• Voor structureel gebruik van een ruimte voor een

locaties bieden namelijk niet voldoende ruimte om alle

activiteit van één van de partners wordt de reguliere

activiteiten aan te kunnen bieden. Daarnaast past een

huur in rekening gebracht;

activiteit soms beter op een andere locatie vanwege de
eisen die aan de ruimte gesteld worden.

2. Afspraken rondom gebruik en huur

Open ruimten
Voor gezamenlijke activiteiten en activiteiten van inwoners
en/of organisaties die plaatsvinden in de open ruimte

Twee van de drie locaties worden geëxploiteerd (in de

wordt geen huur gevraagd. De activiteit moet dan wel aan

toekomst) door de bibliotheek Oostland. Vanuit het SBJ

bepaalde voorwaarden voldoen. Om te bepalen of de

SamenSterk samenwerkingsverband kunnen we bepalen

gebruiker aan de voorwaarden voldoet, is de  ‘meetlat’

wie en hoe men precies gebruik kan maken van de

ontwikkeld.

accommodatie. Hiermee kunnen we doelstellingen die
wij hebben gesteld in opdracht van de gemeente beter en
makkelijker nastreven. We hebben tenslotte allemaal
hetzelfde belang, verwachting en opdracht.
Wij maken hierbij onderscheid tussen de afgesloten
ruimten en de zogenaamde open ruimten. Deze laatste
ruimtes zijn open voor publiek tijdens de activiteit.
Voor Buurt&Zo en (in een later stadium voor) CulturA

Ik heb een idee voor een activiteit.
Kan ik gebruik maken van CulturA?
Beantwoord eerst de volgende vragen:

1

Heb je een idee?
Wil je een activiteit organiseren?

Nee

Ja

2

Past het idee bij de visie van SBJ
SamenSterk? Is de activiteit gericht
op ontwikkeling en verbinding?

gelden de volgende afspraken:

Nee

Ja

3

Is de activiteit voor iedereen, dus
openbaar toegankelijk?

Nee

Ja

4

Is de activiteit gratis voor de
deelnemers?

Nee

Ja

Gratis gebruik van open ruimte
Als je op de vragen 2 t/m 4 Ja hebt geantwoord ben je
meer dan welkom in CulturA en mag je gratis gebruik maken
van de ruimte. De ruimte is echter niet afgesloten. Verder
willen we graag me je in gesprek om door te praten over wat
precies je ideeën zijn, welke waarde je toevoegt en of je nog
vragen hebt. Als jouw idee nog niet heel concreet is en/of je
kunt nog geen volledig antwoord geven op de vragen, gaan
we ook graag met je in gesprek.
Als je op bovenstaande vragen 2 t/m 4 Nee hebt geantwoord, maar toch gebruik wilt maken van een ruimte in
CulturA dan kun je een ruimte huren. De prijzen zijn
vriendelijk en de kofﬁe en thee is lekker.Je bent welkom!

Huur een ruimte

Onze visie: Onze droom is dat inwoners, publieke
en private partijen zich samen inzetten voor de onderlinge verbondenheid en ontwikkeling van de burgers in
Pijnacker-Nootdorp. Dat mensen goed voor zichzelf en
elkaar kunnen zorgen en meedoen aan onze samenleving.
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Regels voor gebruik

En wat doen we daaraan?

In de gezamenlijke accommodaties worden afspraken

• We doen een gebruikersonderzoek naar de wensen van

over gebruik en beheer gemaakt. Deze worden gezamen-

de inwoners. De gegevens van de kernprofielen worden

lijk gemaakt en elke gebruiker / huurder heeft daar een

gebruikt.

verantwoordelijkheid en aandeel in. De gebruikers dienen
zich aan de volgende afspraken te committeren:
• Gedachtengoed uitdragen (verbinding en ontwikkeling).
Wees gastvrij voor bezoekers, ook als zij niet voor jou /
jouw activiteit komen. Wijs zo nodig mensen de weg.
• Verantwoordelijkheid dragen voor je eigen activiteit
door geen (geluids)overlast te veroorzaken, je aan de
veiligheidseisen te houden (bv geen uitgangen
blokkeren), je spullen bij elkaar te houden zodat er

• Activiteiten worden door inwoners zelf ontwikkeld en
uitgevoerd.
• Er wordt gezamenlijk geprogrammeerd rondom thema’s
waardoor een ieder een rol kan pakken.
• Er worden relaties opgebouwd met (toekomstige) gebruikers en stakeholders waardoor de accommodaties
bekend zijn en bemind.
• Er wordt een netwerk opgebouwd met andere (verhuur)
accommodaties om activiteiten te verplaatsen.

ruimte overblijft voor andere bezoekers, je spullen op de

• We passen de meetlat aan om diversiteit in te bouwen.

ruimen. Houden aan het huishoudelijk reglement.  

• Er worden goede afspraken gemaakt tussen de drie

• Verantwoordelijkheid dragen voor de gezamenlijke

organisaties. Het onderwerp ‘inzet’ wordt geregeld be-

accommodatie door bv. Ook iets van een ander op te

sproken binnen SBJ SamenSterk in de programmagroep

ruimen, de kliko buiten te zetten etc.

en met de accounthouders van de gemeente.

• Herkenbaar zijn door het dragen van bedrijfskleding, het
neerzetten van een banner, het dragen van een keycord
of badge.
• Zichtbaarheid van de activiteit door je aandeel te leveren

Sportcafé Delfgauw / de Buren
In Delfgauw geldt een andere situatie omdat de ruimte
niet geëxploiteerd wordt door één van de drie SBJ

in de gezamenlijke communicatie. Dit kan fysiek zijn

SamenSterk partners maar door de Balletschool Delfgauw.

doordat er een gezamenlijke poster of bord op de stoep

In de ruimte zit verder een horeca ondernemer. Deze

staat en online (gezamenlijke website)    

combinatie tussen private en publieke diensten brengt

• Gezamenlijk programmering voorstaan, hieraan een

uitdagingen met zich mee op het gebied van gebruik van

bijdrage leveren en bv. meedoen aan het gebruikers-

de ruimte.

overleg

In 2019 nemen we de tijd om de ruimte en de samenwerking
te ontwikkelen. Halverwege het jaar en aan het einde van het

3. Risico’s

jaar zal er een evaluatie plaatvinden waarin naast de doelen,

• Bezoekers: Gewenste aantal bezoekers worden niet

de samenwerking ook de financiën bekeken zullen worden.

bereikt. Bepaalde doelgroepen worden niet bereikt door
bv de randvoorwaarden die we stellen of het aanbod dat

4. Werkplekken

niet aansluit

Gezamenlijke werkplekken zijn op het moment niet

• Activiteiten: Activiteiten sluiten niet aan op de behoeften/geen publiek (=geen inkomsten of SamenSterker).
Gewenste activiteiten passen niet in locatie.
• Samenwerking: SBJ organisaties/-medewerkers zitten
niet op één lijn
• Financiën: De exploitatie is niet dekkend. De verhuur

essentieel voor de samenwerking tussen de medewerkers
van SBJ SamenSterk. Momenteel zijn hier ook niet de
mogelijkheden voor vanwege het ontbreken van plek en
vastliggende huurovereenkomsten. Op langere termijn is
het wel wenselijk om gezamenlijke werkplekken. Gezien
het feit dat STJJMH en de SWOP eind 2019 beiden op zoek

neemt af. De bemensing vanuit SBJ SamenSterk van

kunnen en willen naar een andere kantoorruimte, liggen

de huiskamers is ontoereikend.

hier kansen.

• Randvoorwaarden: Beperking in openingstijden
Overigens zijn de flexplekken zoals die nu beschikbaar zijn
binnen de huidige in gebruik zijnde kantoren open voor alle
medewerkers van SBJ SamenSterk en dus niet alleen maar
voor de medewerkers van de afzonderlijke organisaties.
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BIJLAGE 2

Kernprofielen
Pijnacker-Nootdorp algemeen
53.811 inwoners
20.363 huishoudens
4%
1.585

6%
2.377

11%
4.358

3%
1.188

21
%

9%
3.565

3%
1.188

7%
2.773

11%
858

11.032

8%
624

5.244

31%

7%
546

34.978
65
%

Bewoners
Voorzieningen
Veiligheid
Fysieke omgeving

5.021

25%

3.092

14
%

3.168

5.708
28%

9.650

3.755
22%

4.364

56%

3,4%
692

65%

22%

2.544

893

33%

0

182

34
43

192
59

200

Volgens data

Bewoners

6,3

Fysieke omgeving

6,7

5,2

4%
3%
2%
1%
0%

11,1%
1.489

26%

Huisarts

Supermarkt

6,9

7,7

Kinderdagverblijf

7,2
6,8

Volgens bewoners

7,6

PW
624

1,0

Restaurant

WW
740

35%
13.865

0,9

0,6

Basisschool

0,7

2,6

2,7

Bioscoop

Bibliotheek

5,8

1,6

Oprit hoofdweg

Treinstation

AO
1.600

3,5

Havo/VWO school
7,7

1,5%

0,9

VMBO school

8,0

1,5%

20%
1.188

Ziekenhuis

8,4

3,0%

3,8%
1.602

15%
5.942

7,8

7,4

5,7

Voorzieningen
Veiligheid

12%
4.754

6,1%
3.295
7,4

Woningen

170

3,6‰
151

11%

270.000 euro
70% koopwoningen
200

5%

36.600 euro

47%

15%

29%

18%

0

Woningen

7.801

5.005

1,7

0

2

4

4,4

Voorzieningen

6

8
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Pijnacker
Pijnacker

25.425 inwoners
9.895 huishoudens
5.025
20
%

21%

2.722

4.152

64
%

65%

1.321

36%

31%

16.248

17%
18%

2.645

3.000

4.245

25%

28%

47%

22%

16
%

1.430

14%

15%

1.917

14%

22%

25%
29%

22%

64%

22%

1.447

474

65%

2.231

1.676

54%

35%

56%

33%

245.000 euro - 270.000 euro
68% koopwoningen - 70%

Voorzieningen
Veiligheid
Fysieke omgeving

3,6‰

6,6%
1,676

26%

Woningen

114
68
112

Volgens data

100 – 7,2

Veiligheid

92

Noordpolder
Delfgauw

PijnackerCentrum/
Dorp
Keijzershof
Erven
Keijzershof
Eilanden
Keijzershof
Boszoom

OudDelfgauw

Klapwijk

Tolhek

Zuidpolder
Delfgauw

Zuidpolder/
Oude
Leede

0,7

2,6

2,9

Bibliotheek

Ackerswoude

Koningshof

4,5

0,7

Bioscoop

De Boezem

Berkel
en
Rodenrijs

WW
340

3,7%
749

3,8%

Havo/VWO school

Pijnacker
Oost

AO
630

1,0

Basisschool

Zoetermeer

Pijnacker
Noord

PW
302

0,8

Kinderdagverblijf

Treinstation

1,5%
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