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JAARVERSLAG 2020
SBJ SAMENSTERK
2020 was het derde jaar waarin het programma SBJ SamenSterk werd
uitgevoerd. Een roerig jaar met een nieuwe projectmedewerker maar
vooral de corona-crisis die links en rechts roet in het eten gooide en
steeds van iedereen veel creativiteit vroeg. Toch hebben we ook dit jaar
onze doelen vrijwel allemaal behaald alhoewel een aantal zaken op een
andere wijze uitgevoerd zijn dan in eerste instantie de bedoeling was.
De corona-crisis schiep echter ook nieuwe kansen. Zo hebben we de
samenwerking op vele vlakken kunnen verdiepen en verbreden.
Ook in dit derde jaar waren de
doelen van het sociaal domein –
samenredzaamheid, participatie
van inwoners, inzet van eigen
kracht en normalisering - leidend
in ons handelen. Om meer focus
hierin te geven bleven de drie
thema’s die eerder waren bepaald
(financiële zelfredzaamheid,
gezonde leefstijl en mantelzorg)
ook in 2020 extra aandacht krijgen.

De programmamedewerkers van
SBJ SamenSterk werkten aan de
doelen op verschillende niveaus en
manieren. Zij waren het motortje
dat de thema’s onder de aandacht
bracht bij partners en inwoners.
Ze stimuleerden de samenwerking
tussen professionele organisaties,
vrijwilligersorganisaties
en inwoners in elke vorm
die denkbaar is. Daar waar
ondersteuning nodig was om te
zorgen dat de partijen optimaal
konden samenwerken, sprongen
de programmadewerkers in,
maar ook als er nieuwe kansen
en mogelijkheden werden gezien
werden deze geanalyseerd
en in gang gezet door de
programmamedewerkers.
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“
DRIE THEMA’S
”

SBJ

We deden dit met twee
programmamedewerkers voor
in totaal 2116 uur wat neerkomt
op gemiddeld 47 uur per week
én met de medewerkers vanuit
de drie moederorganisaties
die speciaal voor de uitvoering
van het programma 720 uur
per organisatie (gemiddeld 18
uur per week) hiervoor hebben
ingezet. Deze uitvoerende
uren werden ingezet om bv de
themagerichte activiteiten te
organiseren en om te werken
in de wijken (ondersteunen
van bewonersinitiatieven en
talentontwikkeling) en sloten
daarmee aan op de opdrachten van
de drie afzonderlijke organisaties.
Het samenwerken in al haar
facetten was uitdagend en niet
altijd makkelijk. Samenwerking
is namelijk moeilijker dan we
vaak denken. In de praktijk
resulteert samenwerking vaak
in het afstemmen van aanbod
of het kortstondig samen iets
doen. Verdergaande structurele
samenwerking zoals binnen
SBJ SamenSterk vraagt echter
om visie, wil om het te doen,
de mogelijkheid om te kunnen
veranderen én tijd. Het lastige
is dat samenwerking in eerste
instantie niet altijd zichtbaar wat
oplevert. Kortom niet iets waar
veel mensen naar uitkijken en
zeker niet in een tijd waar de
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werk- en prestatiedruk al hoog
liggen, afzonderlijke organisaties
ook moeten of willen veranderen
én er voor een deel online moet
worden gewerkt. Toch lukte dit
best aardig. Hoe we dit hebben
gedaan, wat we hebben gedaan en
wat dit opleverde voor de inwoners
van Pijnacker-Nootdorp wordt in
dit jaarverslag 2020 beschreven.
In dit jaarverslag ligt de nadruk
op de werkzaamheden van de
twee programmamedewerkers van
SBJ SamenSterk maar omdat de
uitvoering onlosmakelijk hiermee
verbonden is, komt deze ook
aan bod. De uitvoering wordt
verder uitvoerig beschreven in de
jaarverslagen van de afzonderlijke
partijen.
Dit verslag is ook online te vinden
op www.sbjsamensterk.nl. Op deze
website staat overigens nog veel
meer. Bekijk het maar eens!

“
SAMENWERKING
VRAAGT OM VISIE

”

SBJ SamenSterk bracht
mensen bij elkaar, stimuleerde
partners door met de thema’s
aan de slag te gaan, schreef
de gezamenlijke plannen,
coördineerde de gezamenlijke
activiteiten, ondersteunde
door bv de gezamenlijke
communicatie voor haar
rekening te nemen, benadrukte
binnen de gemeente dat de
opdrachten van alle partners
op elkaar werden afgestemd,
stimuleerde dat bewoners iets
voor elkaar gaan betekenen
en ondersteunde daar waar
nodig. Soms door simpelweg
de notulen te maken en
overleggen te initiëren om
de voortgang te waarborgen,
soms door (te helpen bij)
het aanvragen van extra
financiering. SBJ SamenSterk
gaf dat extra steuntje in de rug
waardoor mensen aan de slag
gingen of weer verder konden.

Corona gerelateerd werken

”

Boodschappendienst van de
SWOP

SWOP
T. 015-3699 699 (werkdagen 8:30-16:30 uur)
E. vip@swop.nl
W. www.swop.nl

Praktische hulp

Vrijwilligers helpen bij kleine
huis-en tuinklusjes.

SWOP
T. 015-3699 699 (werkdagen 8:30-16:30 uur)
E. vip@swop.nl
W. www.swop.nl

Daarnaast hebben de
programmamedewerkers zich
gericht op het ondersteunen
van lokale initiatieven zoals de
facebookgroep en website Heel
Pijnacker-Nootdorp Helpt. Al
snel ontstond daar een mooi
netwerk van vrijwilligers die
een online platform boden
voor veel kleine initiatieven. De
programmamedewerkers hebben
contact gezocht met de vrijwilligers
en met hen besproken hoe de
hulp geborgd kon worden. Dit
omdat anders de hulp eventueel
weg zou vallen op het moment
dat de vrijwilligers geen tijd
meer zouden hebben doordat zij
bijvoorbeeld weer aan het werk
zouden gaan. Vervolgens hebben
de programmamedewerkers
van SBJ SamenSterk een online
overleg georganiseerd waar de
initiatiefnemers van Heel PijnackerNootdorp Helpt en verschillende
lokale organisaties met elkaar
konden kennis maken. Dankzij
dit konden activiteiten geborgd
worden en vrijwilligers aangesloten
blijven. Vanuit dit overleg is ook
de tweede offline flyer ontstaan
met daarin alle lokale activiteiten
die georganiseerd werden.
De flyer met informatie is tot
stand gekomen in een - door
de programmamedewerkers
van SBJ SamenSterk geïnitieerd
overleg - met de vrijwilligers van
Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt,
Young Connection, Stichting

Een goed gesprek
Mantelzorgontmoetingen

Maandelijkse online
Mantelzorgontmoetingen
mbv Microsoft Teams.

Belmaatjes

Wilt u dat iemand u zo af en
toe belt

SWOP
T. 015-3699 699 (werkdagen 8:30-16:30 uur)
E. mantelzorg@swop.nl
W. www.swop.nl

Pastorale zorg:
Gesprekken

Ook in beperkte mate hulp bij
materiële en financiële nood.

Kerk en Zorg
E. kerkenzorg@gmail.com

Alzheimer trefpunt

Telefonische informatie of
een luisterend oor. Ook andere ondersteuning is mogelijk,
zoals tips om samen met de
geliefde met dementie thuis
te doen.

SWOP
T. 015-3699 699 (werkdagen 8:30-16:30 uur)
E. info@swop.nl
W. www.swop.nl

Ondersteuning
en coaching van
jongeren

Vragen via Whatsapp (Appke)
en 1-op-1 ondersteuning via
coaching. Ook ondersteuning
van jonge mantelzorgers

Stichting Jeugd-en Jongerenwerk
Midden-Holland
T. 06 33384448 (Appke)
T. 06-3513 0077
E. rosabrouwer@stjjmh.nl

Wilt u zo af en toe
iemand bellen? Neem
dan contact op met de
SWOP. Meer informatie
ook via de Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt

SWOP
T. 015-3699 699 (werkdagen 8:30-16:30 uur)
E. vip@swop.nl
W. www.swop.nl
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INFORMATIE EN
HULP

Boodschappendienst

is tevens geplaatst op de corona
thema pagina in de Telstar.

SBJ

“
ONLINE

In het voorjaar werd heel
Nederland verrast door
corona en door de corona
gerelateerde maatregelen. In
de eerste lockdown hebben
we snel geschakeld en werden
verschillende activiteiten van
offline naar online verplaatst.
In de diverse overleggen die de
SBJ programmamedewerkers
initiëren en trekken, werd
al snel duidelijk dat er veel
online informatie en hulp werd
aangeboden maar dat er voor
mensen die weinig of niet online
zijn, er veel minder informatie
te vinden was. Naar aanleiding
van deze signalen hebben de
programmamedewerkers een
folder gemaakt waarin lokale
en landelijke telefoonnummers
van organisaties die hulp en
ondersteuning bieden benoemd
werden.
Het ging hierbij om zaken als
belmaatjes, psychische hulp als je
het niet meer ziet zitten of vragen
hebt over corona, boeken en
boodschappen bezorgen etc. Deze
folder is vervolgens verspreid via
onder andere de boekenbezorging
van de bibliotheek, de
boodschappen bezorgdienst van
de SWOP en Young Connection,
slagers waar ouderen hun
maaltijden kopen, supermarkten,
huisartsen en apotheken maar
ook is de folder huis-aan-huis
bezorgd in ouderencomplexen. In
de tweede lockdown in december
is de folder geactualiseerd en
wederom verspreid. De informatie

Jeugd- en Jongerenwerk MiddenHolland, SWOP, Bibliotheek
Oostland, VTV en de protestantse
kerkgemeenschap Pijnacker/
Delfgauw. Al deze organisaties
waren in de eerste lockdown
direct heel actief met hulp en
ondersteuning bieden maar de
samenwerking en afstemming
hierin ontbrak veelal. Dankzij het
online overleg zijn een aantal
activiteiten direct aan elkaar
gekoppeld en geborgd binnen
organisaties zoals bijvoorbeeld de
kaartenactie die vanuit vrijwilligers
was opgestart maar ook al bij
SWOP liep.

Themagericht werken
In 2020 is gewerkt aan de volgende
drie actuele thema’s:
1 Financiële zelfredzaamheid
2 Gezonde leefstijl
3 Mantelzorg
De programmamedewerkers
van SBJ SamenSterk waren het
motortje om de samenwerking in
gang te zetten en te houden en
hadden twee taken als het gaat
om het themagericht werken.
Enerzijds werd ondersteuning
geboden aan de netwerken
rondom de thema’s. Anderzijds

coördineerden en ondersteunden
de programmamedewerkers van
SBJ SamenSterk het gezamenlijke
aanbod van activiteiten en
diensten aan de inwoners van
Pijnacker-Nootdorp rondom
het betreffende thema. In de
praktijk betekende dit dat de
programmamedewerkers van SBJ
SamenSterk het initiatief namen,
het plan en de planning maakten,
de activiteiten coördineerden,
organisaties stimuleerden én
de gezamenlijke communicatie
verzorgden.

1. FINANCIËLE
ZELFREDZAAMHEID
Netwerk Preventie,
schuldhulpverlening en
Nazorg

SBJ

Het Netwerk rondom financiële
zelfredzaamheid (Netwerk
Preventie Schuldhulpverlening en
Nazorg – NPSN) is onder regie van
de programmamedewerkers van
SBJ SamenSterk en de gemeente in
2020 zes keer bij elkaar geweest.
In het netwerk zitten medewerkers
van de volgende partijen:
Schuldhulpmaatje, Humanitas,
Doel GGZ, Schuldhulpverleners
van de gemeente, Bibliotheek,
Jongerenwerk, SBJ SamenSterk,
Voedselbank en de SWOP. Deze
partijen doen allemaal iets
op het gebied van preventie,
schuldhulpverlening en nazorg.
De partners werken binnen het
netwerk ook samen aan het
meerjarenproject Samen Leren,
Samen Doen waar Fonds 1818
voor drie jaar Euro 80.000 extra
voor heeft gegeven. In 2020 is
vooral ingestoken op het verder
vormgeven van de samenwerking
in de preventie en nazorg. We
merkten in 2020 dat partners
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binnen het netwerk elkaar al
sneller en beter weten te vinden
maar er zijn nog stappen te nemen
om de samenwerking - en dan
vooral gericht op op- en afschaling
- te verbeteren.

Week van het Geld
Begin 2020 lag de nadruk van
het NPSN hoofdzakelijk op de
organisatie van de Week van het
Geld die van 23 tot 27 maart zou
plaatsvinden. Er was een prachtig
programma samengesteld door de
partners onderling. Activiteiten als
de aftrap van het zakgeldproject,
een gezamenlijke gespreksmaaltijd,
een quiz over geldzaken en een
informatiemarkt stonden in de
planning. In maart werd echter
al snel duidelijk dat de gehele
fysieke programmering afgeblazen
moest worden i.v.m. de eerste
lockdown. Vanaf dat moment is er
razendsnel geschakeld en hebben
we zoveel mogelijk informatie
online aangeboden. Zo hebben
de projectmedewerkers van SBJ
SamenSterk een reeks social media
posts gemaakt welke op de SBJ

“

PREVENTIE EN
NAZORG

”

Geld te verplaatsen naar het najaar.
In de week van 21-25 september is
daarom de week “Goed met Geld”
georganiseerd. Een week met
activiteiten aangepast op de toen
geldende corona-maatregelen. In
deze week hebben de volgende
activiteiten plaatsgevonden.

Informatiepunt Digitale
Overheid

SamenSterk accounts én op de
accounts van de partners zijn
geplaatst.

WEEK

”

Week van het Geld
(in de herhaling)
Omdat vanaf het begin van de
pandemie al duidelijk was dat
mensen door bv het verliezen
van hun inkomsten in financiële
problemen konden raken, hebben
we direct besloten om de fysieke
activiteiten van de Week van het

Facebook
Aantal posts
(berichten/video’s/afbeeldingen/story’s)
Aantal likes op totale aantal posts

11

153

Aantal unieke personen die de posts
hebben gezien op hun tijdlijn

3055

Aantal unieke personen die de posts hebben
aangeklikt en hebben gelezen

2918

Activiteit rondom posts (liken, delen etc)

166

Instagram
32

91

Gezamenlijke trainingen
Het Netwerk Preventie,
Schuldhulpverlening en
Nazorg (NPSN) heeft in 2020
geïnventariseerd welke trainingen
er door de organisaties worden
gegeven op het gebied van
financiële zelfredzaamheid.
De inhoud van de trainingen
is vergeleken om te kijken of
er overlap is. Overlap bleek er
echter nauwelijks te zijn. Ook
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“
GOED MET GELD

Hieronder volgen een aantal cijfers
over de sociale media rondom de
Week van het Geld. Deze cijfers
zijn enkel afkomstig vanuit onze
eigen social media account (SBJ
SamenSterk). Het bereik was echter
groter omdat de posts ook op
de accounts van de partners zijn
geplaatst.

Op 24 september is het
Informatiepunt Digitale Overheid
(IDO) officieel geopend. Bij het IDO
- wat 2x keer per week spreekuur
houdt - kunnen inwoners terecht
met vragen rondom digitale
zaken en overheid en met vragen
rondom (het voorkomen) van
schulden. Het IDO is een primaire
activiteit van de bibliotheek maar
de backoffice wordt bemenst
door de gezamenlijke partners
vanuit het Netwerk Preventie
Schuldhulpverlening en Nazorg.
Met het IDO is er nu dus een loket
/ spreekuur voor inwoners op
het gebied van vragen rondom
financiële zelfredzaamheid. De IDO
vrijwilligers en medewerkers zijn
in 2020 getraind in het signaleren
en doorvragen waardoor zij vragen
kunnen beantwoorden of waar
nodig kunnen doorverwijzen naar
de backoffice (de organisaties).

TiPs!
?!

AdMiNiStRaTiE

en bewaar
Hou alles bij
gen in een
belangrijke din
ld met
map. Bijvoorbee den zodat
bla
behulp van tab
en
en andere zak
je zorg, geld
t houden.
gescheiden kun
nooit
je
k
raa
nier
Op deze ma
je overzicht.
iets kwijt en hou

GELDZAKEN
Wil je meer wet
en over geld
verdienen, gel
d besparen of
verstandig om
gaa
Kijk dan op ww n met geld.
w.moneyﬁt.nl
scholieren.nib
of
ud.nl

LiJkHeId
WoOrDe
voor
VeRaNt
prakelijk s
du
zelf aans
e
n je
Denk
18 be
it!
racten.
Vanaf je ken en cont reekt of afslu
ra
sp
alle afsp voor je iets af
goed na

Tot 18 jaar ben je gratis lid van de bibliotheek.
Vanaf je 18e moet je gaan betalen.
Als je niks doet dan wordt je abonnement
automatisch verlengd. Dat kost € 49,75 per jaar.

MeEr iNfOrMaTiE?

Meer informatie hierover:
https://www.bibliotheekoostland.nl/
de-bibliotheek/tarieven.html

WaT mOeT jE rEgElEn &
wAt mAg jE rEgElEn?

SBJ-18-en-dan.indd 1-2

is gekeken of er gezamenlijke
trainingen kunnen worden
aangeboden. Hieruit kwam naar
voren dat er met name behoefte
is aan bijeenkomsten tussen
de schuldhulpverleners van de
gemeente en het voorliggende
veld. Deze zijn i.v.m. corona niet
in 2020 gehouden maar verplaatst
naar het eerste kwartaal van 2021.
In 2020 is er verder gewerkt aan
een routekaart (stroomschema)
die inwoners kunnen volgen bij
vragen en problemen rondom
(het voorkomen) van schulden.
Dit stroomschema wordt in
2021 als visual opgeleverd en
verspreid onder alle vrijwilligers
en professionals die zich bezig
houden met het thema financiële
zelfredzaamheid.

SBJ

Naast de activiteiten in de week
Goed met Geld is er ook een online
baantjesbeurs georganiseerd
voor jongeren. Dit jaar niet zo
zeer gericht op het aanbieden
van vacatures maar meer op de
basis: Hoe maak je een CV, hoe
vind je een baantje, hoe bereid je
je voor op een sollicitatiegesprek
etc. Verder is door de
programmamedewerkers van SBJ
SamenSterk in samenwerking met
het jongerenwerk de folder 18 en
dan? Geactualiseerd. Deze folder is
vervolgens in maart en december
JAARVERSLAG 2020 | 8
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door de gemeente aan alle
jongeren die 17,5 jaar zijn gestuurd
(zo’n 400 per half jaar – dus 800
in totaal). In de folder staan
zaken benoemd die je moet en
mag regelen als je 18 jaar wordt.
Jongeren konden vervolgens meer
informatie vinden op de website
van het jongerenwerk of bij één
van de jongerenwerkers zelf. De
partners van NPSN hebben de
folders ook aan hun doelgroep
uitgedeeld.

“
FOLDER NAAR

ALLE JONGEREN
VAN 17,5 JAAR

”
Rol van SBJ SamenSterk
De programmamedewerkers
hebben de regie op het Netwerk
Preventie, Schuldhulpverlening
en Nazorg gevoerd, mensen
gestimuleerd en geactiveerd
om deel te nemen, het initiatief
genomen voor de activiteiten,
de activiteiten gecoördineerd, de
planning en begroting gemaakt
en in de gaten gehouden, contact

gehouden met Fonds 1818 en
de gezamenlijke communicatie
(poster, flyer, persberichten,
sociale media) voor hun rekening
genomen. Daarnaast hebben de
programmamedewerkers begin
2020 contact gehad met de
projectmanager van de landelijke
Week van het Geld vanuit het
programma “Wijzer in geldzaken”
van het Ministerie van Financiën.
Vanuit dit contact is de gemeente
Pijnacker-Nootdorp ook op hun
vizier gekomen als organisator
van “Week van het geld” en
hebben we als gemeente een
eigen gemeentelogo gekregen
om te gebruiken in onze PR. Dit
betekent ook dat de gemeente
Pijnacker-Nootdorp wordt
genoemd op de website van Wijzer
in geldzaken als partner in dit
jaarlijkse project en dat we als
programmamedewerkers diverse
informatieve bijeenkomsten
hebben bijgewoond met
verschillende gemeenten en
organisaties die door het hele
land ook de Week van het geld
organiseerden.
In 2021 zal een deel van de
werkzaamheden rondom dit thema
door medewerkers van de SWOP
worden voortgezet en zal zo
een start worden gemaakt in het
borgen van het project binnen het
netwerk.

2. MANTELZORG
te creëren. Ook online is er extra
aandacht gevraagd en geprobeerd
meer bewustwording te creëren
voor het onderwerp jonge
mantelzorger. Dat jongeren ook
mantelzorger kunnen zijn is een
onderwerp wat bij veel jongeren
én volwassenen, niet op het
netvlies staat. Ook de gevolgen
voor jongeren zijn nauwelijks
bekend.

Week van de mantelzorg
Van 9 t/m 14 november was het
de Week van de mantelzorg. Er
was voor de mantelzorgers een
prachtig corona-proof programma
samengesteld met een zeer divers
aanbod van activiteiten; van een
theatervoorstelling tot aan yoga
lessen en van een roofvogelshow
tot een high tea.
9 t/m 14 november 2020

Activiteiten voor jonge mantelzorgers
Is er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maak je je daarover vaak zorgen?
Moet je thuis vaak meehelpen? Of zorg je vaak voor je familielid? Dan ben jij een jonge mantelzorger!
Speciaal voor jou zijn er in deze week ook activiteiten.
Doe je mee? Stuur een whatsappje of bel met Elise!
Zij is er speciaal voor jou als jonge mantelzorger en bereikbaar op: 06-48020515 of eliseroskam@stjjmh.nl.

Workshop yoga

Knetter!

Tijdens deze les doen we (korte) adem- en ontspanningsoefeningen, om te leren hoe je de adem kunt gebruiken/
inzetten tijdens of na een stressvol moment. Daarnaast doen
we diverse aandachtsoefeningen om het hoofd leeg te maken
en even te voelen hoe het echt met je gaat. Om zo, naast
het zorgen voor je naaste, ook goed voor jezelf te kunnen
blijven zorgen.

Sluit de zaterdag af met tijd voor ontspanning met de film Knetter! Een energieke film over Bonnie en haar moeder
Lis (gespeeld door Carice van Houten),
die een hele lieve én geen gewone
moeder is. Soms is ze vrolijk en druk, op
andere momenten weer somber. Om
Bonnie te verrassen neemt Lis op een
dag een olifant mee naar huis. Hoe dat
afloopt? Kom het zien!

Jonge Mantelzorgers

Introducé welkom!
____________________

In juni hebben we ons gezamenlijk
gericht op de Week van de jonge
mantelzorger (1-6 juni), waarin
een jongerenwerker met de jonge
mantelzorgers en hun vrienden/
vriendinnen de film “Kapsalon
Romy” hebben gekeken om zo
meer begrip en bewustwording
Woensdag 11 november 13.30 - 14.30 uur
Zaterdag 14 november van 15:30 - 16:30 uur
Yoga Centrum Mica Yoga
Gildeweg 32a, Nootdorp

_______________________________________________________

Zaterdag 14 november 19.30 - 21.00 uur
CulturA & Zo
Dorpsstraat 7, Nootdorp

Introducé welkom!
_______________________________________________________

Lekker uit eten

Tijdens een heerlijke maaltijd in cultuurcafé Ont-Moeten is er
ruimschoots gelegenheid andere jonge mantelzorgers echt te
ontmoeten. Maak kennis met elkaar tijdens een ontspannen
maaltijd. Elise eet gezellig met jullie mee.
Zaterdag 14 november 17.00 - 19.00 uur
CulturA & Zo
Dorpsstraat 7, Nootdorp

Introducé welkom!

UITNODIGING
Week van de Mantelzorg

Alle activiteiten waren zo goed als
vol geboekt. Helaas werden een
week van tevoren nieuwe corona
maatregelen aangekondigd.
We hebben toen per activiteit
bekeken wat nog door zou kunnen
gaan en wat niet. Al snel bleek
dat veel activiteiten niet door
konden gaan. Om toch zoveel
mogelijk mantelzorgers te kunnen
bedanken voor hun vele werk is
er een alternatief plan bedacht.
Alle ingeschreven deelnemers
zijn vervolgens persoonlijk
benaderd met de vraag of zij het
leuk zouden vinden om een high
tea of een happy healthy hour
pakket voor twee personen te
ontvangen. Hierop zijn enorm
veel positieve reacties gekomen
en zodoende hebben in totaal
72 (unieke) mantelzorgers een
tweepersoons high tea of happy
hour pakket op kunnen halen in
Pijnacker, Nootdorp of Delfgauw.
Bij het afhaalmoment was
ruimte voor een gesprek met de
mantelzorgers en velen vonden
het erg fijn dat zij juist nu alsnog
gewaardeerd werden. Achteraf
hebben we verschillende foto’s
binnengekregen van mooi gedekte
tafels waar de high tea’s werden
genuttigd.

Een week om te ontspannen en te ontmoeten

JAARVERSLAG 2020 | 9

SBJ

In 2020 werd er door corona
een extra beroep gedaan op
mantelzorgers. Dat merkten
de medewerkers van de SWOP
regelmatig. Het waarderen van
mantelzorgers in o.a de Week
van de mantelzorg was daarom
dit jaar extra belangrijk. Naast
het geven van waardering aan
mantelzorgers, wordt in de Week
van de mantelzorg ook aandacht
gevraagd en informatie gegeven
over het thema mantelzorg om
meer begrip te creëren onder
inwoners en ondersteuning te
bieden richting mantelzorgers. De
programmamedewerkers van SBJ
SamenSterk hebben samen met
Bureau Mantelzorg Ondersteuning
(BMO) de subsidieaanvraag
opgesteld voor de Week van de
mantelzorg. In de organisatie
rondom het waarderen van
mantelzorgers hebben we gekozen
voor twee momenten gedurende
het jaar.

“

GELD
RESERVEREN
In overleg met de gemeente is
besloten het geld wat niet is
uitgegeven te reserveren zodat in
2021 - zodra de maatregelen het
weer toelaten - alsnog een aantal
van de activiteiten doorgang
kunnen vinden.

Informatie over mantelzorg

SBJ

Ook in de Week van de mantelzorg
is breed ingezet op het geven van
online informatie. Zo hebben de
programma medewerkers van
SBJ SamenSterk een reeks social
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media posts gemaakt welke op de
SBJ SamenSterk accounts en (door
de partners) op hun eigen social
media accounts zijn geplaatst.
Hieronder een aantal cijfers van
de sociale media rondom de Week
van de mantelzorg. Deze cijfers
zijn enkel afkomstig vanuit onze
eigen social media account (SBJ
SamenSterk), de cijfers vanuit de
pagina’s van de partners zijn voor
ons niet zichtbaar maar maken
het bereik van onze berichten dus
alleen maar groter.

”

VRAGENLIJST

”

Na afloop van de Week van
de Mantelzorg is een online
vragenlijst verstuurd aan de
deelnemers. Aan hen is een aantal
stellingen voorgelegd en werd
gekeken of de vooraf opgestelde
gewenste resultaten zijn behaald.
De vragenlijst is aan 100 mensen
verstuurd. 75 mensen hebben de
enquête ingevuld. Hieronder een
deel van de uitkomsten.

Daarnaast is ook een verhaal
opgetekend van een mantelzorger.
In een kort filmpje vertelt Karin
wat het mantelzorgen én de
waardering vanuit de Week van de
mantelzorg voor haar betekent.
Scan de QR-code voor het filmpje.
Voor verdere uitkomsten verwijzen
we naar de evaluatie van de Week
van de mantelzorg.

Rol van SBJ SamenSterk
De programmamedewerkers
van SBJ SamenSterk hebben
de organisatie van de Week
van de (jonge) mantelzorg(er)
ondersteunt door onder andere
de overleggen voor te zitten, te
notuleren, de planning en de
financiën in de gaten te houden
en de gezamenlijke communicatie
(poster, flyer, persberichten, sociale
media) voor haar rekening te
nemen.
In 2021 zal het grootste deel van
de werkzaamheden rondom de
organisatie van de Week van de
mantelzorg door medewerkers van
de SWOP worden voortgezet en
zullen de programmamedewerkers
van SBJ SamenSterk zich alleen
richten op de gezamenlijke
communicatie.
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“
ONLINE

Naast de online aandacht via
Facebook en Instagram is er ook
in de lokale media (kranten en
websites) aandacht besteedt
aan het thema mantelzorg. In
de Nootdorp Nu heeft een hele
pagina gestaan over de Week
van de mantelzorg, in de Telstar
heeft een themapagina en een
redactioneel stuk gestaan rondom
de Week van de mantelzorg en
ook op de website van PijnackerNootdorp Actueel heeft een mooi
redactioneel artikel gestaan.

3. GEZONDE LEEFSTIJL
Het Netwerk rondom het thema Gezonde Leefstijl is in 2020 vier
keer bij elkaar geweest. In het netwerk waarin organisaties zoals de
GLOW
beweegcoaches, team4talent, wijkmanagers, doel GGZ, bibliotheek,
GLOW (Gezonde Leefstijl,
jongerenwerk, gemeente, SWOP en de GGD zitten, is gesproken
Ontwikkeling en Weerbaarheid)
over afstemming en samenwerking rondom beweegactiviteiten,
is een project dat in een eerder
activiteiten die gericht zijn op mentale gezondheid en voeding. Er is
stadium uitgevoerd is door
speciaal gekeken naar de doelgroepen kinderen, jongeren en ouderen.
het jongerenwerk. In 2020 is
In het netwerk ontstond vervolgens de behoefte aan verdieping van
het project door ontwikkeld, is
activiteiten in meer langdurigere projecten. Hier zijn twee projecten uit
een projectplan geschreven en
voort gekomen. In 2020 is gezamenlijk gewerkt aan de voorbereiding
zijn meer partners aangesloten
van deze twee projecten.
waardoor de implementatie
aan zorgverzekeraar DSW voor
beter geborgd is. Binnen het
extra financiering. DSW heeft een
Sociaal Vitaal
project wordt samen met de
financiële bijdrage van 5.000 euro
Het project Sociaal Vitaal is gericht
GGD, jeugdgezondheidszorg,
toegezegd.
op zelfstandig wonende ouderen
jongerenwerk, team4talent,
met een lage opleiding- en/of
SBJ SamenSterk en een diëtiste
laag inkomen in de leeftijd van 65
jaar en ouder, die onvoldoende
lichamelijk actief zijn, eenzaam
zijn en weinig veerkracht hebben
om te kunnen omgaan met ouder
worden. Het doel van Sociaal Vitaal
is het bevorderen van het ‘gezond
ouder’ worden van de doelgroep.
Om dit te realiseren ligt de nadruk
op (1) het bevorderen van de
fysieke conditie van ouderen, (2)
op het ontwikkelen van veerkracht
om de gevolgen van veroudering
te kunnen opvangen en (3) op
het kunnen beschikken van
sociale vaardigheden om sociale
contacten te kunnen leggen. Het
project Sociaal Vitaal bestaat uit
een wekelijks beweegprogramma
PRAKTISCHE
GLOW - gezond en weerbaar. Een project voor
wat gecombineerd wordt met
INFORMATIE
kinderen uit groep 7 en 8 en hun ouders /
een weerbaarheids-, sociale
verzorgers.
• VOOR WIE
vaardigheids- en zelfmanagement
Kinderen uit groep 7 en 8 uit de woonkern
Met ouders / verzorgers en kinderen
GLOW (Gezonde Leefstijl, Ontwikkeling
Pijnacker die ondersteuning kunnen
worden doelen gesteld die vooraf en
en Weerbaaheid) is een project dat zich
training, aangevuld met
gebuiken bij de onderwerpen: gezonde
achteraf worden besproken.
richt op een gezonde leefstijl en
gezondheidsvoorlichting(en).
voeding, bewegen en weerbaarheid.
De kinderen maken kennis met koken,
weerbaarheid van kinderen uit groep 7 en
• WANNEER
Binnen een samenwerkingsverband
weerbaarheidoefeningen,
kickboksen,
8. Binnen het project laten we kinderen na
Woensdag van 15.30-17.00 uur.
mindfulness en dansen. We werken
schooltijd in zeven bijeenkomsten kennis
waar de GGD, gemeente
Woensdag 28 oktober t/m woensdag 9
samen
met
de
GGD,
maken met drie onderwerpen 1) gezonde
december 2020 (totaal 7 lessen)
(sport en gezondheid),
• WAAR
jeugdgezondheidszorg,
jongerenwerk,
voeding, 2) bewegen en 3) mentale
beweegcoach, de SWOP en een
In Pijnacker, locatie wordt nader bekend
team4talent, SBJ SamenSterk en een
weerbaarheid. Op een leuke manier gaan
gemaakt
dietiste aan de drie onderwerpen.
kinderen aan de slag. Plezier staat voorop
programmamedewerker van SBJ
• KO STEN
en spelenderwijs geven we handvatten en
Deelname is gratis
SamenSterk aan deelneemt, is
Kijk
voor
meer
informatie
op
tips.
• AANMELD EN
een projectplan ontwikkeld en
www.sbjsamensterk.nl/gezond
Rosa Brouwer (jongerenwerker)
rosabrouwer@stjjmh.nl, tel 06-35130077
geschreven en zijn we op zoek
gegaan naar extra financiële
middelen. De uitvoering van het
project staat gepland voor 2021.
Het project is eind 2020 voorgelegd

SBJ

GLOW Gezond en weerbaar
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gewerkt aan de drie onderwerpen.
Het project is gericht op een
gezonde leefstijl en weerbaarheid
van kinderen uit groep 7 en
8 van de basisscholen. Binnen
het project maken kinderen na
schooltijd in zeven bijeenkomsten
kennis met drie onderwerpen 1)
gezonde voeding, 2) bewegen en
3) mentale weerbaarheid. Op een
leuke manier gaan kinderen aan
de slag. Plezier staat voorop en
spelenderwijs worden handvatten
en tips gegeven. Met ouders /
verzorgers en kinderen worden
doelen gesteld die vooraf en

achteraf worden besproken.
Voor ouders is er ook een aparte
ouderbijeenkomst. In oktober is
de werving gestart maar helaas
waren er onvoldoende deelnemers
om te starten. In 2021 volgt
er een nieuwe wervingsronde
waarbij we ons richten op een
aantal basisscholen waar het het
meeste nodig is. De uitvoerende
coördinatie zal in 2021 liggen bij
het jongerenwerk.

Rol van SBJ SamenSterk
Een programmamedewerker van
SBJ SamenSterk heeft samen met

de gemeente het secretariaat en de
regie en op het Netwerk Gezonde
Leefstijl gevoerd.
Bij de projecten GLOW en
Sociaal Vitaal waren de
programmamedewerkers
de trekker en hebben zij de
projectplannen geschreven
en de planning en begroting
gemaakt (ook externe financiering
aangevraagd). In 2021 waarin
de uitvoering zal starten, zal de
coördinatie van de projecten
belegd worden bij respectievelijk
de SWOP en het jongerenwerk.

WERKEN IN DE WIJKEN
Het Netwerk Wijken die
Werken is in 2020 vier keer bij
elkaar geweest. In het netwerk
waarin organisaties zoals de
bibliotheek, de SWOP, het
jongerenwerk, het kernteam, de
wijkmanagers, de wijkagenten,
de woningbouwverenigingen en
de gemeente zitten, is gesproken
over de leefbaarheid in de
wijken en werden activiteiten
en werkzaamheden op elkaar
afgestemd. In het netwerk waren
er zorgen over de wijk Keijzershof
in Pijnacker. Dit was terug te
zien in de uitkomsten van de
Leefbaarheidsmonitor die de
gemeente heeft uitgevoerd in
de gehele gemeente. De cijfers
waren niet alarmerend waar er
was wel een duidelijk tendens
te zien in de afname van de
leefbaarheid. Rondom specifiek
deze wijk heeft vervolgens de
wijkmanager in samenspraak
met een programmamedewerker
van SBJ SamenSterk een tweetal
bijeenkomsten georganiseerd om
signalen bij partners op te halen.
Op basis daarvan zijn verschillende

acties in de wijk Keijzershof
opgestart.

Pijnacker – wijk Keijzershof
Gezamenlijk is besloten om
verder in (een gedeelte van de
wijk – Keijzershof de Erven) te
onderzoeken waar wensen en
behoeften liggen en of mensen
zelf iets willen doen om de
leefbaarheid in hun wijk te
verbeteren. Hiervoor heeft een

“
HUIS-AAN-HUIS
ENQUETE

”
programmamedewerker van
SBJ SamenSterk samen met de
partners in de wijk een korte
enquête (zeven vragen) opgesteld
waarmee langs de deuren is

gegaan in juli 2020. Er is huisaan-huis geënquêteerd bij alle
572 huizen van de wijk. In totaal
zijn er 185 enquêtes ingevuld. Uit
de enquête bleek dat een groot
deel van de bewoners iets wil
in de wijk. Ruim een derde wil
betrokken worden en meer dan
de helft van de mensen wil een
ontmoetingscentrum in de wijk.
Op basis van deze conclusies is
besloten een volgende stap te
zetten, namelijk door de bewoners
die aan hebben gegeven mee
te willen denken en doen in het
najaar van 2020 uit te nodigen.
Helaas kon deze bijeenkomst
wegens de beperkende corona
maatregelen niet doorgaan. De
bijeenkomst zal in 2021 opnieuw
georganiseerd worden. Hier zullen
ook partners in de wijk zoals Pieter
van Foreest en de basisscholen
voor uit genodigd worden.
De wens om Welzijnscentrum
Keijzershof breed toegankelijk en
aantrekkelijk te maken voor alle
inwoners van de wijk (Huiskamer
van de wijk) werd door de
uitkomsten van de enquête steeds
sterker en daarom is de SWOP
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Netwerkoverleg Wijken die
Werken

door gegaan met ontwikkeling
van het Welzijnscentrum. In 2020 is
door de SWOP met ondersteuning
van een programmamedewerker
van SBJ SamenSterk een plan
van aanpak geschreven en een
fondsaanvraag bij Fonds 1818
ingediend. Fonds 1818 heeft
vervolgens een bedrag van 20.000
toegezegd.

boekdans activiteit, waar kinderen
werden voorgelezen, dansles
kregen en de ouders ruimte
hadden met elkaar te spreken en
elkaar te ontmoeten.

In 2021 gaan we samen met
inwoners en partners verder om
de leefbaarheid in de wijk te
vergroten door een aantrekkelijke
plek te realiseren en activiteiten te
stimuleren en ondersteunen.

Gelukkig kon de seizoenopening
in de Buren in september wel
doorgaan. Deze werd dit keer
niet alleen in samenwerking
met de SBJ partijen, horeca en
de balletschool georganiseerd.
Steeds meer private partijen
weten de Buren van Delfgauw te
vinden voor samenwerking. Zo
sloten dit jaar ook de voetbal- en
korfbalvereniging Wippolder aan
met een leuke sportactiviteit en
werd vanuit Domingos een leuke
Jump dance workshop gegeven.
De hele dag door was er genoeg
te doen voor de kinderen en jeugd
uit de gemeente; voorlezen, sport
en spel, demonstraties, workshops,
springkussen en schminken. De
ouders konden fijn op het terras
genieten van een drankje en een
hapje. Veel inwoners gaven aan
het fijn te vinden dat juíst in dit
jaar ze iets in hun eigen buurt
(geheel corona-proof) konden
ondernemen.

Delfgauw - De Buren
In de Buren van Delfgauw werden
in 2020 diverse activiteiten en
diensten vanuit de drie organisaties
aangeboden.
Zo was het Taalhuis 1x in de
twee weken aanwezig met een
taalcafé activiteit, lag er een
leesmap van de bibliotheek,
draaide het Zakgeldproject van het
jongerenwerk wekelijks, waren
er diverse gymactiviteiten voor
ouderen (2x per week) vanuit de
SWOP en organiseerde ook de
horeca verschillende activiteiten
voor o.a. de kinderen uit de wijk.
Ook gezamenlijk werden er in de
Buren van Delfgauw een aantal
mooie activiteiten/diensten
georganiseerd.
Zo waren alle partijen maandelijks
aanwezig in de Buren voor een
Bakkie bij de Buren. Hier vonden
professionals een gezamenlijke
werkplek. Een ieder werkt dan niet
vanuit de eigen vaste locatie maar
vanuit de Buren in Delfgauw. De
winst hiervan is dat de partners
elkaar regelmatig zien en ideeën,
signalen, activiteiten met elkaar
bespreken en dat inwoners op dat
moment heel laagdrempelig de
medewerkers van de organisaties
kunnen spreken om vragen te
stellen.

SBJ

Daarnaast organiseerde de SBJ
partijen in samenwerking met
de horeca ook bijvoorbeeld een
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De bovenstaande activiteiten
stonden het hele jaar door gepland
maar gingen tijdens de lockdowns
helaas niet door.

Naast ondersteuning bij
alle bovengenoemde
activiteiten hebben de
programmamedewerkers van
SBJ SamenSterk ook de SWOP
ondersteund in het schrijven
van een plan voor de mogelijke
exploitatie van de Buren van
Delfgauw. Gezamenlijk met de
bibliotheek en het jongerenwerk
is er zorgvuldig gekeken wat er
al gebeurd in de Buren en welke
mogelijkheden er nog meer zijn.
Ook is een enquête voor inwoners
van Delfgauw opgesteld waarin
de behoefte aan activiteiten
wordt gepeild. Deze enquête zal,
afhankelijk van de maatregelen
rondom corona, in de eerste helft
van 2021 worden afgenomen.

“
BAKKIE BIJ DE
BUREN

”

In CulturA & Zo in Nootdorp heeft
de sociale programmering een
vaste plek gekregen. Het is mooi
om te zien dat er veel inwoners
zijn die onbezoldigd iets voor een
ander willen doen in CulturA & Zo.
Zo zijn we in het eerste kwartaal
druk bezig geweest met een aantal
inwoners die een muziekfestival
wilden organiseren met zes
koren en twee orkesten. Het
muziekfestival zou mede zijn voor
mensen die niet zo vaak naar dit
soort concerten (kunnen) gaan.
Ook bijvoorbeeld het Koor van
Rie zou hier optreden. Door de
coronamaatregelen kwamen we
veel uitdagingen tegen en wilden
we bv online het muziekfestival

aanbieden. Helaas werden de
maatregelen verder aangetrokken
en was dit uiteindelijk ook niet
mogelijk.

“
CORONAOPSTELLING

”
Door de beperkende corona
maatregelen konden we veel
minder bezoekers kwijt in de
theaterzaal en moesten we dus
echt kleiner gaan denken. De
corona-opstelling met eerst 40
en daarna 30 plaatsen bood
gelukkig veel mogelijkheden
voor de sociale programmering.
Na een oproep voor mensen die

iets wilden laten zien op een
podium, konden we kleinschalige
voorstellingen programmeren.
Zo las Oma Thea voor, kwam
er iemand poppenkast spelen,
iemand hield een lezing over zijn
hobby etc. Via de Cultuuranker
gelden kon vervolgens het
regionale ZomerZout festival
ook in CulturA & Zo worden
gehouden. Vier regionale artiesten
kwamen muziek maken en cabaret
opvoeren. In de voorprogramma’s
stonden zeven lokale jonge
talenten. Er werd piano gespeeld,
gezongen en gedanst. Voor de
jongeren een prachtige ervaring
om op te treden op een podium,
voor het publiek een kennismaking
met een andere cultuurvorm (bv
klassieke muziek) en voor sommige
professionele artiesten de kans om
zelf een hoofdact te zijn. Door de
bovenstaande QR-code te scannen
kunt u zien wat het optreden in
een voorprogramma voor de jonge
talenten heeft betekend.
Gelukkig kon de Foute Boeken
tentoonstelling ondanks
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Nootdorp - CulturA & Zo

de coronamaatregelen wel
doorgaan. Verschillende
tentoonstellingspanelen en
zogenaamde foute boeken hebben
veel mensen aan het denken gezet.
Aanvullende activiteiten waren
helaas niet mogelijk.
De filmprogrammering werd
door de corona maatregelen ook
aangepast. Een groep enthousiaste
inwoners dacht steeds hierover
mee. Doordat er meer tijd was
voor voorbereiding ontstonden
langzaam de contouren voor
een Film & Zo programmering
waar een veelal thematisch
voorprogramma of een nazit aan
wordt gekoppeld. Deze zal in
2021 zodra de coronamaatregelen
het toelaten, van start gaan. De
filmprogrammering voor kinderen
kon alleen in de zomervakantie
doorgaan en maakte onderdeel
uit van de Costa CulturA Club van
Cultuurcafé Ont-Moeten waar
creatieve- en spelactiviteiten
aangeboden werden voor
basisschool kinderen.
In 2021 werden de SBJ
programmamedewerkers steeds
vaker gevraagd om mee te
denken of om verbindingen
te leggen tussen organisaties
onderling of organisaties en
bepaalde doelgroepen. Doordat
de verbinding bijvoorbeeld
werd gelegd tussen de Lions
(vrouwen) en het Taalhuis en
Vluchtelingenbegeleiding konden
vrijwel alle gezinnen die veelal
in een kwetsbare situatie zitten,
genieten van speelgoed wat
verzameld en rond gebracht werd
door de Lions.

SBJ

CulturA & Zo werd in 2020
steeds meer een plaats waar
vanuit activiteiten door andere
organisaties plaatsvonden. Dat
gaf de medewerkers van SBJ
SamenSterk de mogelijkheid om
te verbinden. Zo werden de High
Tea pakketten van de Week van de
mantelzorg, Reset Yourself en de
bijeenkomst van het Cultuurfonds
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in of vanuit CulturA & Zo
gehouden.
Halverwege het jaar is de sociale
programmering over gedragen aan
Bibliotheek Oostland.

Klapwijk en Vrouwtjesland
met elkaar
Begin 2020 hebben de
programmamedewerkers van SBJ
SamenSterk kennis gemaakt met
de wijkverenigingen Klapwijk
en Vrouwtjesland voor elkaar.
Aan de hand van gesprekken en
interviews is onderzocht waarom
juist deze wijkverenigingen zo
goed functioneren als het gaat
om burenhulp. Al snel kwam
naar voren dat in beide wijken
een actieve wijkvereniging zit
die burenhulp stimuleren en
faciliteren. In beide wijken is een
systeem opgezet waarbij vraag en
aanbod worden geïnventariseerd
in jaarlijkse bijeenkomsten en
door de inzet van zogenaamde
schakelaars. Deze schakelaars
zijn buurtbewoners die “hun
stukje wijk” bijhouden qua
ontwikkelingen: zij houden bij of
er nieuwe mensen komen wonen,
of er een kindje geboren is, of
mensen langdurig ziek zijn etc. De
schakelaars inventariseren echter
ook of er mensen zijn die hulp
willen geven. Denk hierbij aan het
uitlaten van een hond, praktische
klusjes in en rondom huis en tuin
etc.. Als laatste inventariseren
zij ook of er bewoners zijn die
behoefte hebben aan hulp.
In beide wijken zijn er veel mensen
die hun hulp aanbieden. Veel
wijkbewoners zijn bereid elkaar
te helpen. Dit gaat met name om
praktische klussen zoals een keer
een straatje vegen in de winter,
boodschappen doen, af en toe
een hond uit laten etc. Structureel
hulp aanbieden is minder populair.
Ondanks het grote aanbod van
praktische hulp in de wijk is er
weinig tot geen vraag naar hulp. Er
lijkt een vraagverlegenheid te zijn.
Men lijkt geen hulp te durven en/
of willen vragen. Hierdoor blijft er

veel aanbod liggen en kunnen de
schakelaars niet bemiddelen tussen
vraag en aanbod.
Hier liggen echter kansen. Vanuit
het kernteam zijn er regelmatig
korte hulpvragen die opgepakt
kunnen worden door de inwoners
zelf waardoor de professionele
hulpverlening niet hoeft te worden
ingeschakeld. Denk hierbij aan
een mevrouw die is gevallen en
haar been heeft gebroken en
haar hondje niet kan uitlaten
en geen boodschappen kan
halen. Gaat het echter om een
chronisch zieke buurtbewoner
die dagelijks geholpen moet
worden met bijvoorbeeld het

“

BURENHULP

”
opwarmen van de avondmaaltijd
dan is er helaas weinig bereidheid
tot het geven van hulp. De
meeste buurtbewoners willen
en kunnen dergelijke structurele
verplichtingen niet aangaan naast
hun dagelijkse leven (werk, gezin
etc.).
Het is dus aan te bevelen om
bij signalen en vragen om
kortdurende praktische hulp,
naast de meest gangbare
organisaties zoals het vrijwilligers
informatiepunt en de sociaal
werkers ook de wijkverenigingen
te vragen mee te denken en
helpen.

OP-AFSCHALING RICHTING
HET KERNTEAM
In 2020 waren er net als het jaar
daarvoor, drie brugfunctionarissen
actief voor in totaal 24 uur per
week. Deze brugfunctionarissen
vormen de ‘brug’ tussen enerzijds
de zorg en hulpverlening (WMO
en het Kernteam) en anderzijds
de algemene (preventieve)
voorzieningen. De medewerkers
die bij de SWOP en STJJMH
werken, hebben als taak om
te kijken of hulp en zorg niet
door de eigen omgeving van de
hulpvrager opgepakt kan worden
en te bekijken of er collectieve
voorzieningen beter op zijn plaats
zijn. Daarnaast hebben zij ook als
taak om hulpvragers die zij (of hun
collega’s tegen komen) door te
verwijzen naar het kernteam.
De brugfunctionarissen hebben
in het gehele jaar 2020 in totaal
93 casussen opgepakt. Dat betrof
voor een klein deel opschaling
richting het kernteam of de

Rol van SBJ SamenSterk

WMO (3x) maar voornamelijk
werd er door het kernteam
en de WMO medewerkers
afgeschaald richting de SWOP
en het jongerenwerk (90x). Er
was een flinke dip te zien in het
werk gedurende de lockdowns.
Meer informatie over de
werkzaamheden en de resultaten
die de brugfunctionarissen hebben
geboekt zijn te vinden in de
bijlage.

Een programmamedewerker
van SBJ SamenSterk heeft het
kwartaaloverleg gefaciliteerd
door o.a. de agenda en de notulen
te maken. Van de ingevulde
registratie formulieren is door
de programmamedewerker
elk kwartaal een analyse en
rapportage gemaakt.

Opschaling Afschaling
SWOP
SWOP

Opschaling
STJJMH

Afschaling
STJJMH

Totaal

1ste kwartaal

1

21

0

10

32

2de kwartaal

0

7

0

7

14

3e kwartaal

0

7

0

10

17

4e kwartaal

2

17

0

11

30

Totaal

3

52

0

38

93

PIEZOMETHODIEK
en activiteiten of door (lerend)
vrijwilligerswerk te doen. Door
de methodiek binnen de drie
organisaties uit te rollen, hebben
deelnemers meer mogelijkheden
om zich te ontwikkelen omdat zij
(lerend) vrijwilligerswerk kunnen
doen bij alle drie de organisaties.
Om meer feeling te krijgen
met de methodiek zijn in 2020

medewerkers van de SWOP
op werkbezoek geweest bij de
welzijnsorganisatie in Hillegom en
hebben werkgroepen in de drie
organisaties vrijwilligersprofielen
opgesteld. De methodiektraining
is in verband met corona door
geschoven naar 2021.

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Eerste
maatschappelijke
activering

Educatieve
plek

Lerend
vrijwilligerswerk
op een centrum

Lerend
vrijwilligerswerk
bij partnerorganisaties

Naar een
opleiding of
reguliere baan
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In 2020 is een start gemaakt met
het invoeren van een gezamenlijke
werkwijze (Piezo methodiek)
bij de SWOP, de bibliotheek en
het jongerenwerk om inwoners
in de gelegenheid te stellen om
hun talenten en vaardigheden
te ontdekken en verder te
ontwikkelen door deel te nemen
aan vraaggerichte trainingen

SAMENWERKING BINNEN
SBJ SAMENSTERK
Er ontstaat steeds meer
samenwerking. De medewerkers
van de verschillende organisaties
zoeken elkaar niet alleen op bij
het organiseren van activiteiten
maar zijn bijvoorbeeld aan het
kijken of zij de functie van de
aandachtfunctionaris kinder- en
oudermishandeling en huiselijk
geweld van respectievelijk het
jongerenwerk en de SWOP kunnen
aanstellen als aandachtfunctionaris
voor alle organisaties. Ook zien
we dat medewerkers vanuit de

drie organisaties elkaar vaker
uitnodigen bij overleggen en
steeds meer denken vanuit de
opdracht of de activiteit i.p.v.
vanuit het eigen kader. Daarnaast
worden werkplekken gedeeld wat
zorgt voor een laagdrempelige
communicatie onderling. Het is
mooi te zien dat de samenwerking,
ondanks soms wat horten en
stoten, toch gebeurd vanuit een
‘willen samenwerken’ en niet
vanuit een ‘moeten samenwerken’.

Tijdens de lockdown periodes
zagen we in eerste instantie door
het vele thuiswerken de onderlinge
samenwerking verslappen. De
programmamedewerkers van SBJ
SamenSterk hebben hier toen
op ingezet door vaker kortere
overleggen te organiseren. Dit
werkte, men wist van elkaar
wat er speelde en er kon snel
op ingespeeld worden. Hierdoor
werd in verschillende gevallen de
samenwerking efficiënter.

COMMUNICATIE
SBJ SamenSterk is in 2020 veel in
het nieuws geweest. We waren
wekelijks op de sociale media te
vinden en regelmatig in de krant
rondom verschillende activiteiten.
In de Weken van het geld en de
Week van de mantelzorg stonden
er zelfs speciale thema-pagina
van SBJ SamenSterk in de Telstar
en Nootdorp Nu en waren er
Robin Best borden met informatie
over de thema’s te vinden langs
de uitvalswegen in PijnackerNootdorp. Verder hebben we de
website up-to date gehouden. Hier
waren de gezamenlijke activiteiten
te vinden.

SBJ

SBJ SamenSterk heeft zich in
2020 steeds meer op de sociale
media (Twitter, Facebook,
Instagram) gericht. Er werd
informatie gegeven rondom
de actuele thema’s (gezonde
leefstijl, mantelzorg en financiële
zelfredzaamheid) maar ook andere
actuele punten die belangrijk
zijn voor de inwoners zoals
bijvoorbeeld 75 jaar vrijheid,
één tegen eenzaamheid en
thuisvakantietips kwamen aan
de orde. Zoals alles waar SBJ
JAARVERSLAG 2020 | 18

SamenSterk voor staat gaat ook
de communicatie grotendeels in
samenwerking en gezamenlijkheid.
De communicatie rondom de
thema’s wordt niet alleen op de SBJ
SamenSterk sociale media kanalen
gedeeld maar ook op die van de
partners waardoor het bereik flink
groter werd.

• 176 volgers
• Gemiddeld 6x per week een
bericht geplaatst
• Gemiddeld 2 interacties per
bericht
* interactie wil zeggen: reactie
op het bericht, bericht wordt
geretweet/gedeeld, mensen
volgen of liken het bericht.

• 286 volgers
• Gemiddeld 1x/week een tweet/
retweet
• Gemiddeld worden onze
berichten door 826 personen
gezien per bericht
• Gemiddeld 20 interacties* per
bericht

• 67 pagina likes, 85 volgers
• Gemiddeld 2x per week een
bericht geplaatst
• Gemiddeld worden onze
berichten door 203 personen
gezien per bericht
• Gemiddeld 20 interacties* per
bericht

Quote van een inwoner via een
privébericht op facebook:

“

WAT FIJN DAT JULLIE DEZE
INFORMATIE DELEN, IK WIST DIT
NIET MAAR ZAG HET TOEVALLIG
VIA FACEBOOK VOORBIJ
KOMEN EN NU KAN IK MIJN
KLEINDOCHTER EROP WIJZEN
DAT ZIJ ONDERSTEUNING KAN
KRIJGEN BIJ HET JONGERENWERK
VOOR HAAR “WERK” ALS
MANTELZORGER.

”

BIJLAGE
JAARRAPPORTAGE 2020
BRUGFUNCTIONARISSEN IN PIJNACKER-NOOTDORP
Inleiding

Aanmeldingen

Hieronder vindt u de
jaarrapportage van de
brugfunctionarissen van 2020.
Het jaar 2020 was een bijzonder
jaar vanwege de coronacrisis. Dit
had veel invloed op het aantal
aanmeldingen en het werk wat de
brugfunctionarissen konden doen.
In eerste instantie leek dit geen
invloed te hebben. Na 1 april nam
echter het aantal aanmeldingen
sterk af. Dit kwam met name
omdat het aantal aanmeldingen
bij het kernteam en de WMO ook
flink afnamen. Dit was overigens
niet alleen het geval in PijnackerNootdorp. In het gehele land nam
het aantal aanmeldingen voor hulp
en zorg (enorm) af. Vanaf eind mei
kwamen de aanmeldingen weer op
gang.

De brugfunctionarissen in
Pijnacker-Nootdorp die bij de
SWOP en het jongerenwerk in
dienst zijn, hebben in het gehele
jaar 2020 in totaal 93 casussen
opgepakt. Dat betrof voor een
klein deel opschaling richting
het kernteam of de WMO (3x)
maar voornamelijk werd er

door het kernteam en de WMO
medewerkers afgeschaald richting
de SWOP en het jongerenwerk
(90x). Er was een flinke dip te
zien in het werk gedurende de
lockdowns richting de SWOP. Het
aantal afschalingen richting het
jongerenwerk bleef nagenoeg
gelijk.

Aantal aanmeldingen
40
30
20
10
0
1ste kwartaal

2de kwartaal

3e kwartaal

Opschaling SWOP

Opschaling STJJMH

Afschaling STJJMH

Totaal afschaling

De casussen van het jongerenwerk
zijn soms dermate ingewikkeld en
multi-problematisch dat het ook
voorkomt dat er gedurende de
coaching van het jongerenwerk

4e kwartaal
Afschaling SWOP

weer opgeschaald wordt naar
het kernteam. Het jongerenwerk
schaalt daarmee ook op (binnen de
casus).

Opschaling Afschaling
SWOP
SWOP

Opschaling
STJJMH

Afschaling
STJJMH

Totaal

1ste kwartaal

1

21

0

10

32

2de kwartaal

0

7

0

7

14

3e kwartaal

0

7

0

10

17

4e kwartaal

2

17

0

11

30

Totaal

3

52

0

38

93
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In absolute gevallen ziet dit er als volgt uit.

Wie vroeg ondersteuning
of hulp?
Er is bij gehouden welke
leeftijdsgroepen er met name
bediend werden in 2020. Je
ziet dat dit voor vrijwel elke
leeftijdscategorie ongeveer gelijk
is (tussen de 11 en 14 mensen). Er
zijn twee uitschieters. Er werden

meer mensen bediend van 75+
(20x) en minder mensen tussen de
35 en 50 jaar (6). Hierbij waren er
in verhouding weinig verschillen te
zien tussen de kwartalen.

Man

12

22

22

Vrouw

39

16

16

4

0

0

55

38

38

Hieronder is aangegeven welke
problemen / vragen mensen
hadden in 2020. Regelmatig
was dit moeilijk te registreren
omdat mensen soms meerdere
problematieken hadden en met
de ene vraag binnenkwamen
waarna later bleek dat er een

6%

12%

20
15
10
5
0

SBJ
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6%

(21x). Het gaat dan om zaken
als dat men niet weet wat te
doen met de vrije tijd, men kent
het vrijetijdsbestedingsaanbod
nauwelijks en/of heeft een duwtje
nodig om daadwerkelijk iets te
gaan doen. Bij de problemen
rondom geestelijke gezondheid
zien we veel eenzaamheid.

25

3e kwartaal

14%
13%

Hulp- of ondersteuningsvraag

2de kwartaal

15%

12%

andere achterliggende vraag was.
Hieronder hebben we aangegeven
met welke vraag / probleem men in
eerste instantie binnenkomt.
Er zijn twee problemen die
er uitspringen bij zowel de
brugfunctionarissen van de
SWOP als van het jongerenwerk
en dat zijn Tijdsbesteding (14x)
en Geestelijke gezondheid

1e kwartaal

13-18 jaar
35-50 jaar
65-75 jaar
Onbekend

22%

STJJMH

Hulp- of
ondersteuningsvraag

4-12 jaar
18-25 jaar
50-65 jaar
75+

Er werden meer vrouwen dan
mannen bediend bij de SWOP
en juist minder vrouwen bij het
jongerenwerk.

SWOP

Onbekend

AANTAL HULPVRAGERS PER
LEEFTIJDSCATEGORIE

4e kwartaal

Totaal

WAT IS ER MET DE HULP- EN
ONDERSTEUNINGSVRAGEN GEBEURD?
Afschaling richting de
diensten van de SWOP en
het jongerenwerk
Er is afgeschaald richting de
diensten en activiteiten van de
eigen organisaties. Er zijn mensen
doorverwezen naar diensten
van de SWOP (bv ouderadviseur,
mantelzorgondersteuning,
bezoekdienst, klussendienst,
vervoersdienst,
formulierenbrigade) en naar
activiteiten van de SWOP (voor
zover die doorgingen i.v.m.
corona). Jongeren hebben advies
gekregen, zijn doorverwezen naar
activiteiten en cursussen of hebben
individuele coaching gekregen van
jongerenwerkers.
In de registratie is altijd ingevuld
naar wie er is door verwezen maar
niet altijd naar wat voor dienst of

activiteit. Dat is namelijk vaak een
stap die bv de ouderenadviseur
samen met de cliënt zet.
Het is niet duidelijk hoeveel
casussen er rechtstreeks –
dus zonder tussenkomst
van de brugfunctionarissen
- zijn afgeschaald naar
o.a. de thuisadministratie,
formulierenbrigade of de
ouderenadviseurs van de SWOP.
Dat het gebeurt is zeker maar dit
wordt nog niet geregistreerd. Met
name de schuldhulpverleners van
de gemeente schalen regelmatig af
maar dat gaat vrijwel nooit via de
brugfunctionarissen. In het eerste
kwartaal zijn er bijvoorbeeld 5
casussen direct afgeschaald naar
de ouderenadviseurs van de SWOP.
Wat er in de kwartalen daarna is
gebeurd is niet geregistreerd.

Afschaling naar andere
organisaties
Naast dat er door de medewerkers
van het kernteam en de WMO
werd afgeschaald (via de
brugfunctionarissen) naar de
SWOP en het jongerenwerk, werd
er ook afgeschaald naar andere
organisaties zoals het Taalhuis
van de bibliotheek. Er was ook
sinds december 2019 één keer per
maand een overleg met kernteam
en de WMO-functionarissen en het
Taalhuis. Tijdens de coronacrisis
was dit overleg online.
Het is bij de brugfunctionarissen
niet bekend hoeveel er af
geschaald werd door het kernteam
en de WMO-functionarissen
naar andere organisaties dan de
bovengenoemde organisaties.

COLLECTIEVE VOORZIENINGEN

Daarnaast bouwen zij aan een
sociaal netwerk dat duurzamer
is dan de hulp van een tijdelijke
hulpverlener. Collectieve
voorzieningen zijn verder flink
goedkoper dan individuele
hulpverleningstrajecten.

Bestaande collectieve
voorzieningen
De meeste casussen van met de
name de SWOP zijn afgeschaald

richting preventieve en algemene
voorzieningen. Naast het
bestaande aanbod zijn er basis van
signalen ook (nieuwe) trainingen
en activiteiten opgestart (zie
kader).

De brugfunctionarissen hebben
verder geen collectieve signalen of
vragen gekregen op basis waarvan
ander / nieuw aanbod (activiteiten,
trainingen) konden worden
ontwikkeld.

Collectieve voorzieningen
Rots en Watertraining voor kinderen van 8-12 jaar (training van het
jongerenwerk). Nadat de training is verzet wegens corona, hebben er
in september zeven kinderen deelgenomen.
Young Woman training (training van het jongerenwerk). Helaas waren
er uiteindelijk geen aanmeldingen en de training is niet door gegaan.
Cursus Puber in huis voor Ouders (een samenwerking tussen het
jongerenwerk en de JGZ). Deze is helaas niet door gegaan wegens
corona.
Wandelgroepen voor mantelzorgers (activiteit van de SWOP). Vanaf 1
juli zijn in de drie woonkernen wandelgroepen gestart. Deze vinden
plaats op een avond, een middag en een ochtend gedurende 8 weken.
Er loopt een mantelzorgconsulent mee.
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Collectieve voorzieningen zijn
voorzieningen, werkzaamheden
en activiteiten voor meerdere
mensen (dus niet voor individuele
personen). Het is om meerdere
redenen gunstig om individuele
mensen die zorg vragen door
te verwijzen naar collectieve
voorzieningen. Mensen komen
in contact met andere mensen,
kunnen ervaringen uitwisselen en
elkaar steunen en helpen.

WAT DOEN DE BRUGFUNCTIONARISSEN
NOG MEER?
Naast het adviseren, informeren,
doorverwijzen naar collega’s
en ondersteunen van cliënten,
deden de brugfunctionarissen
nog meer. Hieronder volgt
een korte opsomming. De
brugfunctionarissen:
• Waren voor zover de
beperkende coronamaatregelen
dat toelieten aanwezig bij
het breed teamoverleg van

het kernteam en het WMO
casuïstiekoverleg;
• Maakten de activiteiten van de
SWOP, de bibliotheek en het
jongerenwerk bekend;
• Droegen kennis over
bijvoorbeeld alzheimer richting
het kernteam;
• Gaven coaching en
supervisie aan de rest van de
jongerenwerkers die een deel

van de individuele coaching voor
hun rekening namen.
In het tweede en deels
derde kwartaal konden de
brugfunctionarissen niet aanwezig
zijn in het gemeentekantoor ivm
corona. Per mail en telefonisch
werd contact gehouden met
het kernteam en de WMOmedewerkers.

CONCLUSIE
Er is steeds meer en beter contact,
overleg en samenwerking
tussen de brugfunctionarissen
en het kernteam en de WMOfunctionarissen. Men weet elkaar
te vinden, men kent steeds
beter elkaars aanbod en heeft
vertrouwen in elkaar.

het zat nog niet op het niveau
van het begin van het jaar. Het
werd echter wel duidelijk dat
het fysiek aanwezig zijn in het
gemeentekantoor helpt om het
contact te leggen en met name te
onderhouden.

Meer afschaling
In totaal zijn er 90 casussen
afgeschaald van de hulpverlening
naar het voorliggende veld.
Dit was echter niet alles. Er
zijn meer casussen afgeschaald
door het kernteam en de WMOfunctionarissen rechtstreeks
naar onder andere het Taalhuis,
de thuisadministratie en de
ouderenadviseurs maar hoeveel

Collectieve voorzieningen
De casussen die door verwezen
zijn naar de SWOP, de bibliotheek
en het jongerenwerk zijn voor
een groot deel opgepakt middels
collectieve voorzieningen. De
meeste van deze voorzieningen
waren reeds bestaande
voorzieningen. Er waren echter
ook een aantal vragen of signalen
op basis waarvan ander / nieuw
collectief aanbod kon worden
ontwikkeld.

SBJ

Het aantal casussen dat op- en
afgeschaald werd is in 2020
erg wisselend geweest. Het
aantal casussen nam tijdens de
coronacrisis sterk af. Dit had alles
te maken met het afnemende
aantal aanmeldingen bij het
kernteam en de WMO. Aan het
einde van het jaar name het
aantal casussen weer toe maar

dat er waren is niet duidelijk
omdat de brugfunctionarissen daar
niet altijd bij betrokken waren. Of
er ook is afgeschaald naar andere
organisaties is ook niet duidelijk.

SBJ

Deze jaarrapportage is opgesteld door SBJ SamenSterk met input van de
brugfunctionarissen van de SWOP en het jongerenwerk en met hulp van de
registratie die zij bij hebben gehouden. Het doel van de brugfunctionarissen is om
het aantal kostbare individuele hulptrajecten terug te dringen en de ondersteuning
van de inwoners zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Dit is gelukt bij 90
hulpverleningstrajecten.
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