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2021 was het vierde jaar waarin het programma SBJ SamenSterk 
werd uitgevoerd. Een roerig jaar met (nog steeds) beperkende Corona 
maatregelen die links en rechts roet in het eten gooiden 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. 

Ook in dit vierde 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 
hieraan te geven bleven de drie 
thema’s - die eerder waren bepaald 
(financiële zelfredzaamheid, 
gezonde leefstijl en mantelzorg) 
- ook in 2021 aandacht krijgen. Er 
kwam echter ook een vierde thema 
bij, namelijk het thema participatie 
(van jongeren).
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.

We deden dit met twee 
programmamedewerkers voor 
gemiddeld 44 uur per week én
met de medewerkers vanuit de 
drie moederorganisaties (Stichting 
Welzijn en Ondersteuning 
Pijnacker-Nootdorp (SWOP), 
Bibliotheek Oostland en het 
Jongerenwerk van Gro-up 
Buurtwerk) die speciaal voor de 
uitvoering van het programma 
720 uur per organisatie (gemiddeld 
18 uur per week) hiervoor hebben. 
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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 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 2021 beschreven. 
Dit verslag is ook online te vinden 
op www.sbjsamensterk.nl. Op deze 
website staat overigens nog veel 
meer. Bekijk het maar eens!        

Themagericht werken 
In 2021 is gewerkt aan de volgende 
vier actuele thema’s: 
1 Financiële zelfredzaamheid 
2 Gezonde leefstijl 
3 Mantelzorg
4 Participatie van jongeren

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.   

“
SAMENWERKING 
VRAAGT OM VISIE

”

De programmamedewerkers 
van SBJ SamenSterk brachten 
mensen bij elkaar, stimuleerden 
partners door met de 
thema’s aan de slag te gaan, 
schreven de gezamenlijke 
plannen, coördineerden de 
gezamenlijke activiteiten, 
ondersteunden door bv de 
gezamenlijke communicatie 
voor haar rekening te 
nemen, benadrukten 
binnen de gemeente dat de 
opdrachten van alle partners 
op elkaar werden afgestemd, 
stimuleerden dat bewoners iets 
voor elkaar gaan betekenen 
en ondersteunden 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.  
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Netwerk Preventie, 
schuldhulpverlening en 
Nazorg  
Het netwerk is in 2021 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, 
SWOP en de voedselbank Delft/
Pijnacker-Nootdorp. Deze partijen 
doen allemaal iets op het gebied
van preventie, schuldhulpverlening 
en/of nazorg. Binnen het netwerk 
werken de partners gezamenlijk 
aan het meerjarenproject 
Samen Leren, Samen Doen. In 
2021 is vooral ingestoken op de 
onderlinge samenwerking, het 
reguliere activiteitenaanbod 
verbreden en een verdieping 
bewerkstelligen richting specifieke 
doelgroepen.

In 2021 merkten we dat 
de inspanningen rondom 
samenwerking haar vruchten 
heeft afgeworpen. De partners 
wisten elkaar goed te vinden. 
Het betrof dan met name 
de samenwerking tussen 
professionals. De samenwerking 
tussen de vrijwilligers van diverse 
organisaties kon beter. Het was 
voor de vrijwilligers nog niet altijd 
duidelijk welke partij nou precies 
waarvoor benaderd kon worden. 
Om de op- en afschaling te 
verbeteren is dat echter wel nodig. 
Stapsgewijs is hier in 2021 aan 
gewerkt onder andere door het 
aanbod van diensten, trainingen 
en cursussen inzichtelijk te maken 
voor iedereen. 

Binnen het netwerk hebben we 
in 2021 ingestoken op borging. 
We waren hier in 2020 al mee 
begonnen door gesprekken met de 
Stichting Welzijn en Ondersteuning 

Pijnacker-Nootdorp (SWOP) te 
voeren over het overnemen van 
de regie en het inbedden van deze 
rol in de reguliere opdracht van 
de SWOP. In 2021 was het zover 
en is het voorzitterschap officieel 
overgedragen aan de SWOP. De 
programmamedewerkers van SBJ 
SamenSterk bereiden nog wel 
de agenda voor samen met de 
voorzitter en dragen zorg voor de 
notulering.

Week van het Geld
Het was spannend om de Week van 
het Geld wederom te organiseren. 
Alle partijen wilden graag iets 
betekenen voor de inwoners maar 
niemand wist hoe de situatie in 
maart zou zijn rondom Corona. Om 
die reden is ervoor gekozen om de 
Week van het Geld voornamelijk 
te richten op het informeren van 
inwoners over de diverse diensten 
en regelingen binnen de gemeente 
én het geven van preventieve 
voorlichting en digitale activiteiten. 
Dit bleek een goede keuze te zijn 
geweest. In maart bleek dat er 
weinig fysiek georganiseerd kon 
worden vanwege Corona.

In de Week van het Geld hebben 
we twee online interactieve 
lezingen georganiseerd. De eerste 
lezing werd gegeven door Eef van 
Opdorp en had de titel “Pubers 
en Poen”. Er waren 50 online 
bezoekers (vele van hen zaten 
met meerdere mensen achter 
de computer). In de enquête die 
we achteraf gehouden hebben 
onder de deelnemers, gaf bijna 
95 procent van de respondenten 
aan dat zij door deze activiteit 
beter weten hoe ze geldzaken aan 
kunnen pakken. De tweede online 
lezing ‘Online besparen’ werd door 
Marieke Henselmans gegeven. Er 
waren 40 online bezoekers, vele 
met drie of meer personen achter 
de computer.

Reacties n.a.v. de lezing  
Online besparen:
“Ik heb geleerd dat overzicht in je 
situatie hebben, belangrijk is.”

“Veel nuttige tips. Besparen kan 
ook leuk zijn.”

“Klein beginnen. Doe kleine 
besparingen op dingen die laag op 
jouw lijstje van belangrijk staan.”

Reacties n.a.v. de lezing  
Pubers en Poen
“Jong geleerd is oud gedaan, 
belangrijker onderdeel van de 
opvoeding dan ik dacht”

“Ik neem de tips mee in mijn eigen 
financiën”

“Ik ga in vervolg meer erover 
praten met mijn kinderen”

“Eef vertelde op een boeiende 
manier en wist de aandacht goed 
vast te houden.”

“ Ik vond het een leuke actieve 
en leerzame avond. De tijd vloog 
voorbij.”

1. FINANCIËLE  
 ZELFREDZAAMHEID 
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“
GOED MET GELD

”

Naast de twee lezingen zijn 
diverse partners ook “de straat 
op gegaan” en hebben tijdens de 
weekmarkt in Pijnacker
actief inwoners aan gesproken. 
Gewapend met een goed 
gevulde goodiebag met daarin 
een budgetplanner, diverse 
informatieve folders en leuke 
gadgets van de verschillende 
organisaties, zijn zij het gesprek 
aan gegaan met vele
inwoners over geld in de breedste 
zin van het woord. Er kwamen 
mooie en zinvolle gesprekken tot 
stand waarbij de professionals de 
inwoners konden informeren over 
de regelingen en faciliteiten die 
de organisaties in de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp kunnen 
bieden omtrent dit onderwerp. 
Zoals bijvoorbeeld de rekenlessen 
van de bibliotheek, de maatjes 
van schuldhulpmaatje en de 
budgetplanner incl. ondersteuning 
die inwoners gratis kunnen krijgen. 
Veel inwoners gaven op de markt 
aan het erg leuk te vinden om op 
zo’n manier het gesprek aan te 
gaan met professionals.

Daarnaast hebben we in 
samenwerking met het 
jongerenwerk, de SWOP en de 
bibliotheek een flyer gemaakt met
daarin financiële opvoedtips. Op 
de flyer staat een QR-code die 
doorlinkt naar een website waarop 
nog meer financiële opvoedtips per 
leeftijd staan beschreven. 

Naast deze activiteiten hebben 
we de inwoners via de sociale 
media berichten gestuurd en 
zijn inwoners via de lokale 
kranten geïnformeerd over 
alle mogelijkheden die er zijn 
voor inwoners om hulp en 
ondersteuning te krijgen bij het 
omgaan met geld. We hebben 
echter de inwoners ook informatie 
gegeven over hoe zij de basis 
(digitale vaardigheden, taal- en 
rekenvaardigheden, administratie) 
op orde kunnen krijgen. We 
zien dat het social media bereik 
rondom dit soort berichten erg 
goed is. Zo is onderstaande post 
door 2652 individuele mensen 
gezien vanaf enkel het account 
van SBJ SamenSterk. Alle social 
media berichten worden ook door 
de verschillende partners uit het 
netwerk gedeeld op hun eigen 
accounts (gemeente Pijnacker-
Nootdorp, Schuldhulpmaatje, 
bibliotheek, jongerenwerk). Er kan 
dus vanuit gegaan worden dat de 
werkelijke cijfers nog vele malen 
hoger zijn.
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Workshopdag
In 2021 wilden we ons niet alleen 
richten op samenwerking maar 
juist ook op meer diepgang 
rondom bepaalde onderwerpen. 
Zo hebben we geïnventariseerd 
bij de partners over welke 
specifieke doelgroepen en 
onderwerpen zij meer informatie 
zouden willen hebben. Uit 
de inventarisatie kwamen de 
volgende drie onderwerpen 
naar voren 1) Het signaleren 
en voorkomen van schulden bij 
mensen met psychologische en 
psychiatrische problemen (GGZ), 
2) Het signaleren en voorkomen 
van schulden bij mensen met een 
(licht) verstandelijke beperking, 3) 
Vroegsignalering en hoe daarbij 
aan te sluiten Rondom deze 
doelgroepen en onderwerpen zijn 
we met een kleinere werkgroep 
aan de slag gegaan om een 
workshopdag te organiseren voor 
alle professionals én vrijwilligers 
die zich bezig houden met de 
preventie, schuldhulpverlening 
en nazorg. Hieruit kwamen drie 
workshops:
• Pluis, niet pluis (GGZ)
• Ervaar LVB
• Vroegsignalering
De workshopdag stond gepland in 
november 2021. Helaas hebben we 
die moeten verzetten vanwege de 
nieuwe Corona-maatregelen naar 
maart 2022.

Theatervoorstelling over 
financiële uitbuiting
In onze zoektocht naar 
verdieping rondom specifieke 
doelgroepen, kwamen we al snel 
bij de doelgroep ouderen uit. Een 
behoorlijke groep ouderen heeft 
moeite met het op orde brengen 
en houden van hun administratie, 
het aanvragen van bv toeslagen 
en een steeds verder gaande 
digitalisering. Een deel van de 
ouderen krijgt helaas te maken 
met financiële uitbuiting. Lokale 
cijfers van financiële uitbuiting 
van ouderen waren niet bekend 
maar er was geen reden om aan 
te nemen dat deze uitbuiting niet 
zou plaatsvinden in Pijnacker-

Nootdorp. Op basis daarvan 
zijn we rond dit thema en deze 
doelgroep aan de slag gegaan. 
In een werkgroep waar naast de 
organisaties die iets doen rondom 
het voorkomen van schulden ook 
bijvoorbeeld de ouderenbonden 
betrokken waren, hadden 
we redelijk snel een aanpak 
geformuleerd. 

De aanpak betrof een media-
campagne over dit onderwerp en 
een theatervoorstelling over o.a.
financiële uitbuiting van ouderen. 
Het thema is breder getrokken 
om meer mensen te bereiken 

(Ouderen en Veiligheid). De 
campagne en voorstelling stond 
in eerste instantie in het najaar 
van 2020 gepland maar werd 
doorgeschoven wegens Corona 
naar het voorjaar van 2021 en 
vervolgens naar de week van 18-22 
oktober 2021. In de lokale krant 
is een themapagina verschenen 
over Ouderen en Veiligheid 
en op donderdag 21 oktober 
speelde de theatervoorstelling 
Broos in theater CulturA & Zo in 
Nootdorp. De zaal was volledig 
uitverkocht (175 stoelen) en er was 
een mooie mix van mensen die 
met ouderen werken, zelfstandig 

13 oktober 2021

Ouderen en Veiligheid

Veilig thuis

Veilig Thuis is het advies- en meld-
punt voor huiselijk geweld, dus ook 
ouderenmishandeling. Hier kunt u 
terecht voor informatie, advies en 
ondersteuning, om zorgen te bespre-
ken en eventueel om een melding te 
doen. Het herkennen van ouderen-
mishandeling is de eerste stap. 

Op www.veiligthuishaaglanden.nl  
staat meer informatie. Heeft u een 
vermoeden dat er sprake is van 
ouderenmishandeling? Heeft u zelf 
hulp nodig of bent u bezorgd om ie-
mand? Neem dan contact met Veilig 
Thuis op via (0800) 2000.

Toneelvoorstelling Broos op 21 oktober 2021
Donderdag 21 oktober van brengt 
theatergroep DRANG tussen 14.30 
en 16.30 uur de voorstelling BROOS 
in theater CulturA & Zo in Noot-
dorp. 

BROOS is een aangrijpend toneelstuk 
over veilig, gelukkig en vitaal ouder 
worden. Zware kost, met humor 
gebracht. Na de voorstelling zijn er 
workshops voor zowel professionals 
als vrijwilligers. Voor iedereen die 
daar behoefte aan heeft, is er de 
mogelijkheid om na te praten over 
wat u heeft gezien en wat voor u van 
belang is. Een kaartje kost 5 euro 
(inclusief een drankje) en kunt u 
bestellen op de website van CulturA 
& Zo. Hier kunt u zich ook opgeven 
voor een workshop en/of de borrel.

Aandacht
Vijf procent van de senioren krijgt te 
maken met zaken die hun veiligheid 
bedreigen. Het kan gaan over slaan of 
pesten, bestelen of verwaarlozen. 
Vooral kwetsbare mensen lopen risico 
op financiële uitbuiting. Senioren pra-
ten hier niet gemakkelijk over, uit 
angst of schaamte. Bovendien weten 
zij vaak niet waar zij terecht kunnen. 
De kwetsbaarheid zit in fysieke beper-
kingen (slecht zien, minder mobiliteit) 
en sociale beperkingen (klein sociaal 
netwerk, weinig contacten). Ook door-
dat senioren gestimuleerd worden lan-
ger zelfstandig te blijven wonen 
neemt hun kwetsbaarheid toe. 
Daarom vragen SBJ SamenSterk (waar-

onder Stichting Welzijn en 
Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp, 
Bibliotheek Oostland en Stichting 
Jeugd en Jongerenwerk Midden-
Holland) en de ouderenorganisaties 
KBO & PCOB in Pijnacker-Nootdorp 

met de voorstelling aandacht voor het 
thema ‘Ouderen en Veiligheid’. Fonds 
1818 en Fonds Sluyterman van Loo 
ondersteunen de voorstelling financi-
eel.

Iedereen kan bijdragen
Ouderenmishandeling is nog een 
relatief onbekende vorm van huiselijk 
geweld. Toch krijgen heel wat senio-
ren ermee te maken, vertelt Fatima 
Nur, gezondheidsbevorderaar bij GGD 
Haaglanden.

“1 op de 20 ouderen krijgt te maken 
met een vorm van huiselijk geweld. Den 
daarbij aan fysieke mishandeling, ver-
waarlozing, seksueel geweld of het 
schenden van rechten. Maar het meest 
voorkomend is financieel misbruik en 
ontspoorde mantelzorg.” 

Waar er voor kindermishandeling en 
huiselijk geweld in het algemeen wel 
aandacht is, blijft het onderwerp oude-
renmishandeling vaak achter. Fatima: 
“Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) vroeg recent 
wel aandacht voor ouderenmishande-
ling. Maar dat is vaak minder zichtbaar 
dan bijvoorbeeld kindermishandeling. 
Het is de bedoeling dat we steeds langer 
zelfredzaam zijn en blijven. We wonen 
daardoor steeds langer zelfstandig 
thuis. Dit kan iemand kwetsbaar maken 
en het risico op ouderenmishandeling 
vergroten. Verder is het onderwerp voor 
veel ouderen een taboe. Ze willen geen 

hulp en houden problemen liever bin-
nenshuis. Dit komt ook omdat in veel 
gevallen de daders naaste familie of 
vrienden zijn.”

Onmacht
Ouderenmishandeling kan bij iedereen 
voorkomen, en er is lang niet altijd 
sprake van opzet. “In het geval van een 
overbelaste mantelzorger speelt bijvoor-
beeld overmacht vaak een rol. Ze weten 
zich niet altijd raad met een situatie, 
voelen zich daardoor machteloos, waar-
door gevaarlijke of vervelende situaties 
kunnen ontstaan. Het is ook logisch dat 
mantelzorgers tegen grote uitdagingen 
aanlopen. Vaak is sprake van druk en 
verwachtingen en daarbij geldt ook dat 
een mantelzorger in veel gevallen ook 
nog een gezin en een baan heeft.” Wie 
zich even geen raad meer weet als man-
telzorger, die kan in Pijnacker-Nootdorp 
terecht kunt bij de SWOP. Die staat u 
graag bij met advies en ondersteuning. 
Kijk op www.SWOP.nl/mantelzorg of bel 
voor informatie en advies met een man-
telzorgconsulent van de SWOP: 
(015) 369 96 99.

Actie
Fatima zet zich in voor meer aandacht 

rond dit onderwerp: “Wij zijn 
natuurlijk pas echt tevreden als 
er geen ouderenmishandeling 
meer is. Maar realistisch gezien 
zijn wij al heel blij als de meerder-
heid van de professionals en inwo-
ners ouderenmishandeling weten 
te herkennen en in actie kunnen 
(en durven te) komen. Dat mensen 
zich meer bewust zijn van het 
probleem en zich realiseren dat 
ze kunnen bijdragen aan ‘de’ 
oplossing.” Haar belangrijkste 
boodschap? Trek tijdig aan de bel! 

“Zit u als oudere in een moeilijke 
situatie, schroom dan niet om 
hier met iemand over te praten 
die u vertrouwt. En mocht u als 
naaste, buur, omstanders bemer-
ken dat het niet goed gaat in de 
thuissituatie van een oudere, trek 
dan aan de bel. Bijvoorbeeld door 
contact op te nemen met Veilig 
Thuis. Dit kan ook gewoon ano-
niem. Veilig thuis kan adviseren, 
denkt mee in lastige situaties en 
kan u voor hulp doorverwijzen 
naar andere organisaties.”
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wonende ouderen en ouderen uit 
een nabij gelegen zorgcentrum. 
Het theatergezelschap speelde 
herkenbare en soms pijnlijke 
situaties na. Na de voorstelling 
was er gelegenheid tot napraten. 
Hier werd uitgebreid gebruik 
van gemaakt. Ook waren er 
twee workshops. Eén over het 
onderwerp Signaleren en één over 
het onderwerp Levenstestament. 
Beide workshops zaten vol 
met respectievelijk 25 en 27 
deelnemers.

Filmproject
In de tweede helft van 2021 
heeft het jongerenwerk samen 
met de programmamedewerkers 
van SBJ SamenSterk een 
filmproject opgestart. Het doel 
van het project is het maken van 
voorlichtingsfilmpjes over geld 
voor én door jongeren. Door 
jongeren zelf de filmpjes van A tot 
Z te laten maken, wordt gewerkt 
aan de talentontwikkeling van 
de betreffende groep. Via sociale 
media, ons netwerk en stagiaires 
is een groep van vijf jongeren 
betrokken geweest bij het project.
In de eerste bijeenkomsten is 
besproken welke kwaliteiten en 
taken nodig zijn voor het maken 
van de filmpjes; zoals
editen, script schrijven en het 
organiseren van randvoorwaarden. 
Hierna zijn de onderwerpen 
geïnventariseerd waar de jongeren 
preventiemateriaal over willen 
maken. Dit jaar is gestart met 
bankzaken voor jongeren onder 
18 jaar. De jongeren hebben in 
de laatste maanden van 2021 
het script geschreven, de shotlist 
gemaakt en acteurs geregeld.
De jongerenwerkers hebben 
met hulp van de jongeren de 
benodigde materialen aangeschaft. 
De jongeren hebben hiermee 
geoefend. In januari 2022 is gestart 
met het maken van de filmpjes.

18 en dan
De 18 en dan folder is, met het oog 
op borging, in 2021 overgedragen 
aan het jongerenwerk en daarmee 

TiPs!

 

WaT mOeT jE rEgElEn & 
       wAt mAg jE rEgElEn?

ADMINISTRATIE?!

Hou alles bij en bewaar belangrijke 

dingen in een map. Bijvoorbeeld 

met behulp van tabbladen zodat

je zorg, geld en andere zaken

gescheiden kunt houden.

Op deze manier raak je nooit

iets kwijt en hou je overzicht.

GELDZAKEN
Wil je meer weten over geldverdienen, geld besparen ofverstandig omgaan met geld.Kijk dan op www.moneyfit.nl ofscholieren.nibud.nl

VERANTWOORDELIJKHEID

Vanaf je 18e ben je zelf aansprakelijk voor

alle afspraken en contracten. Denk dus

goed na voor je iets afspreekt of afsluit!

MEER INFORMATIE?

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

opgenomen in de reguliere uren 
van het jongerenwerk. In 2021 zijn 
in twee rondes de 18 en dan flyers 
met bijbehorende brief up-to-date 
gemaakt en verspreid. In de flyer 
staan zaken die jongeren moeten 
en mogen
regelen voor hun 18e. In de 
brief staan de contactgegevens 
van het jongerenwerk voor 
extra informatie of hulp. In mei 
zijn de flyers verstuurd naar de 
jongeren die in de periode 1 
juni 2021 t/m 31 december 2021 
18 jaar werden, dit waren 507 
jongeren. Naar aanleiding van 
de flyers zijn twee vragen vanuit 
ouders gesteld en beantwoord 
door de jongerenwerker over 
studiefinanciering. 

Baantjesbeurs
Alle voorbereidingen voor de (bij)
baantjesbeurs voor jongeren zijn 
in 2021 getroffen. Deze zou in 
april plaatsvinden. Helaas kon 
de baantjesbeurs niet doorgaan 
vanwege Corona. Uiteraard zijn 
diverse jongeren met vragen 
wel ondersteund vanuit het 
netwerk over dit onderwerp 
door informatie te geven via 
individuele coachingstrajecten 
maar ook middels social media. 
Onderwerpen die besproken zijn; 
hoe maak je een cv, hoe schrijf je 
een sollicitatiebrief en waar vind je 
baantjes. Het streven is om in 2022 

een fysieke baantjesbeurs neer te 
zetten.

Armoedeproject 
basisscholen:  
Doorbreek de cirkel
Het project Armoede-doorbreek de 
cirkel is een samenwerkingsproject 
tussen de bibliotheek en SBJ 
SamenSterk en is uitgevoerd op de 
basisscholen in Pijnacker-Nootdorp. 
Armoede is vaak onzichtbaar en 
zorgt voor kansenongelijkheid. Dit 
project helpt leerlingen van groep 
7 en 8 om meer begrip te krijgen, 
door het onderwerp bespreekbaar 
te maken. De introductie van dit 
project wordt gedaan door de 
bibliotheek aan de hand van het 
boek ‘Adres onbekend’ van Susin 
Nielsen. De bibliotheek laat een 
kist met boeken achter in de klas 
met hierbij een beschrijving voor 
de leerkracht. Vervolgens gaat de 
leerkracht ongeveer zeven weken 
met de klas aan de slag met o.a. 
boeken lezen, een bezoek aan de 
kringloopwinkel en het bekijken 
van een film. Het project heeft in 
het schooljaar 2020-2021 voor het 
eerst gedraaid.

Het doel van het project Armoede 
is armoede bespreekbaar te maken 
in de klas. Door het project ervaren 
leerlingen wat het betekent om 
arm te zijn. De leerlingen gaan op 
onderzoek en leven zich in in de 
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personages van de boeken. Door 
het maken van opdrachten en het 
geven van een presentatie, maken 
leerlingen zich het onderwerp 
meer eigen dan bij een klassikale 
les. Door te praten met elkaar over 
wat armoede is en elkaar aan te 
vullen, ontstaat er naast kennis 
ook empathie. Het lezen van 
boeken wordt betekenisvol door 
de combinatie van leren, lezen, 
praten en samenwerken. Daarnaast 
is een doel van het project om de 
leerkracht meer bewust te maken 
van (verborgen)
armoede onder leerlingen. In de 
handleiding voor de leerkracht 
zit een overzicht van websites 
met achtergrondinformatie over 
armoede in het onderwijs. Maar 
ook over lokale instanties die 
gezinnen kunnen ondersteunen 
wanneer zij niet genoeg 
financiële middelen hebben om 
rond te komen. De leerkracht 
is de uitgesproken persoon 
om verborgen armoede te 
signaleren en het gezin/de leerling 
ondersteuning te bieden zowel op 
sociaal vlak als naar het vinden van 
de juiste instanties.

Tijdens het Armoedeproject in 
een klas kwam een medewerker 
van SBJ SamenSterk en een 
jongerenwerker langs in de klas om 
een budgetplanningsles te geven. 
Samen met het jongerenwerk is 
deze les speciaal
ontwikkeld voor de bovenbouw 
van het basisonderwijs. In deze les 
leren de kinderen de betekenis van 
geld. Ze leren wat reclame is en 
hoe belangrijk het is dat je je niet 
laat misleiden. Ook het onderwerp 
sparen wordt besproken. Hoe spaar 

je en waarom? De kinderen krijgen 
een spaarpot mee en een boekje 
waarin je leert je geld te ‘plannen’.
Het project heeft in het 
kalenderjaar 2021 in vijf klassen 
gedraaid op twee scholen. Zo’n 
125 kinderen zijn bereikt. Helaas 
kon het project door de Corona 
maatregelen niet altijd door gaan 
zoals gepland en moest er een 
andere vorm worden gekozen, 
bijvoorbeeld zonder introductie 
van de bibliotheek. Gelukkig is het 
project ook zonder de introductie 
van de bibliotheek uit te voeren 
door de leerkracht zelf. 

Leerkracht groep 7 basisschool 
De Triangel, Delfgauw:
De kinderen vonden het hele 
mooie boeken. Het was een zeer 
leerzaam project. Zelf kwamen ze 
niet tot gesprek over armoede, dit 
moest ik echt sturen en klassikaal 
doen. De gesprekken waren 
niet diepgaand maar een mooi 
begin tot het verder praten over 
armoede. Dankzij de verhalen in 
de boeken hebben ze veel geleerd 
over armoede.

Gezamenlijke website
De afgelopen jaren is de wens voor 
een gezamenlijke website rondom 
financiële zelfredzaamheid voor 
inwoners gegroeid. In 2021 is daar 
dan ook een start mee gemaakt. 

De gemeente heeft een format 
voor een website gekocht en in 
een werkgroep waar meerdere 
partners inzitten, is bepaald wat 
er op de website te vinden moet 
zijn. Onder andere is besproken 
dat er naast informatie over het 
voorkomen van schulden en het 
ondersteunen bij het aflossen van 
schulden, ook aandacht moet zijn 
voor een aantal basisvaardigheden 
zoals lezen, rekenen en digitale 
vaardigheden. In 2022 zal de 
invulling van de website met het 
gehele netwerk besproken worden 
en zal de website (verder) worden 
gebouwd.

Spreekuren en nazorg
Om zowel de spreekuren op elkaar 
af te kunnen stemmen, alsmede 
de nazorg goed vorm te kunnen 
geven, was het nodig om eerst alle 
spreekuren te inventariseren. Niet 
alleen wanneer ze plaatsvinden 
maar voornamelijk om te weten 
voor welke doelgroepen ze 
geschikt zijn en met welke vragen 
inwoners er terecht kunnen. Voor 
de nazorg gold hetzelfde; een 
goede inventarisatie was nodig om 
elkaar te kunnen vinden. Je moet 
immers weten welke partijen er 
zijn en welke producten/diensten 
zij bieden voor welke doelgroepen. 
Beide zaken zijn door de 
programmamedewerkers van 
SBJ SamenSterk uitgezocht en op 
papier gezet. De spreekuren zijn 
binnen het netwerk besproken en - 
waar we voorheen het idee hadden 
om het Informatiepunt Digitale 
Overheid (IDO) als frontoffice 
voor alle spreekuren te gaan 
inzetten - bleek dit in praktijk toch 
geen goed idee. Veel inwoners 
komen namelijk naar de huidige 
spreekuren van de organisaties die 
zij kennen. Door alle spreekuren 
te bundelen binnen één spreekuur 
zouden we wellicht een deel van 
de inwoners niet meer bereiken 
omdat de laagdrempeligheid 
wordt weggehaald. Om die reden 
is besloten hier niet verder op in te 
zetten maar de focus te verleggen 
naar het optimaliseren van de 
backoffice. Door te zorgen dat 

“DANKZIJ DE VERHALEN 
IN DE BOEKEN HEBBEN 
ZE VEEL GELEERD OVER 

ARMOEDE. 

”
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vrijwilligers en professionals de 
lokale sociale kaart goed kennen, 
wordt het doorverwijzen een 
stuk eenvoudiger. Dit hebben 
de programmamedewerkers 
van SBJ SamenSterk onder 
andere ondersteund door een 
folder te maken waarin alle 
mogelijke regelingen en diensten 
staan binnen de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp. De folder 
is erg uitgebreid; zo staan er 
bijvoorbeeld ook de lokale 
kringloopwinkels in, de facebook-
pagina’s waar hulp wordt 
geboden maar bijvoorbeeld ook 
de gemeentelijke regelingen waar 
inwoners aanspraak op kunnen 
maken als zij bijvoorbeeld een 
fiets nodig hebben maar dit niet 
kunnen betalen. 

Naast deze ‘regelingenfolder’ is er 
ook een infographic gemaakt; een 
overzicht van alle organisaties uit 
het netwerk met korte informatie 
over hun doelgroepen en waarvoor 
inwoners bij hen terecht kunnen. 
Dit overzicht helpt vrijwilligers en 
professionals om snel te kunnen 
zien naar welke organisatie zij 
kunnen doorverwijzen. 
Uiteraard is al deze hulp niet 
alleen gericht op preventie en 
hulp maar juist ook op het nazorg 
traject. Binnen het netwerk geven 
partners steeds vaker aan dat 
inwoners veel behoefte hebben 

aan een nazorg traject waarin zij 
ondersteuning krijgen nadat zij uit 
de schulden zijn, bij bijvoorbeeld 
hun administratie. Dit aanbod is 
er binnen de gemeente en het 
begint steeds duidelijker te worden 
voor de partners waar zij inwoners 
naartoe kunnen verwijzen. 
We merkten in 2021, ondanks dat 
veel spreekuren steeds weer stil 
gelegd werden door Corona, dat 
de op- en afschaling en daarmee 
dus de doorverwijzing en warme 
overdracht steeds soepeler gaat. 
We streven ernaar om in 2022 
een breder aanbod aan nazorg 
trainingen te kunnen aanbieden. 
De start is in ieder geval gemaakt 
door het aanbieden van de training 
“grip op je geld” die vanuit de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp 
wordt georganiseerd begin 2022.

Rol van SBJ SamenSterk
De programmamedewerkers 
hebben de regie op het Netwerk 
preventie, schuldhulpverlening 
en nazorg in 2021 
overgedragen aan de SWOP. 
De programmamedewerkers 
blijven actief betrokken bij het 
netwerk door hun deelname, 
de voorbereiding met de 
SWOP bij ieder overleg door 
het gezamenlijk vaststellen 
van de agenda maar ook door 
bijvoorbeeld de notulering op 

“DOOR TE ZORGEN 
DAT VRIJWILLIGERS 
EN PROFESSIONALS 
DE LOKALE SOCIALE 

KAART GOED 
KENNEN, WORDT HET 
DOORVERWIJZEN EEN 

STUK EENVOUDIGER.

”

Alles over 

GELD 

in Pijnacker-Nootdorp 

zich te nemen. Daarnaast zijn 
de programmamedewerkers 
in 2021 vooral bezig geweest 
met het initiatief nemen voor 
activiteiten, het coördineren van 
activiteiten, planningen en de 
begroting in de gaten houden, 
het contact met Fonds1818 en het 
Ministerie van Financiën warm 
houden en door de gezamenlijke 
communicatie te regelen (posters, 
flyers, persberichten, social media 
berichten). 

In 2022 zal nog een deel van deze 
werkzaamheden overgedragen 
worden aan de SWOP om zo te 
zorgen voor borging binnen het 
netwerk. 
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2. GEZONDE LEEFSTIJL 

Het Netwerk rondom het thema Gezonde Leefstijl is in 2021 vier 
keer bij elkaar geweest. In het netwerk waarin organisaties zoals de 
beweegcoaches, team4talent, wijkmanagers, doel GGZ, bibliotheek, 
jongerenwerk, gemeente, SWOP en de GGD zitten, is gesproken 
over afstemming en samenwerking rondom beweegactiviteiten, 
activiteiten die gericht zijn op mentale gezondheid en voeding. Er is 
speciaal gekeken naar de doelgroepen kinderen, jongeren en ouderen. 
In het netwerk ontstond vervolgens de behoefte aan verdieping van 
activiteiten in meer langdurigere projecten. Hier zijn twee projecten uit 
voort gekomen. Het project Sociaal Vitaal (voor ouderen) en het project 
GLOW (voor kinderen).  

Sociaal Vitaal 
Het project Sociaal Vitaal is gericht 
op zelfstandig wonende ouderen 
met een lage opleiding- en/of 
laag inkomen in de leeftijd van 60 
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 beweeg-
programma wat gecombineerd 
wordt met een weerbaarheids-, 
sociale vaardigheids- en zelf-

management training, aangevuld 
met gezondheidsvoorlichting(en). 

In 2021 is het project - nadat het 2x 
wegens Corona was uitgesteld - 
 van start gegaan. In september 
hebben 1242 ouderen in de wijk 
Pijnacker-Noord een brief van 
de gemeente gekregen waarin 
zij uitgenodigd werden voor een 
fitheidstest. Twee weken later is 
een groep vrijwilligers - die speciaal 
hiervoor waren opgeleid - langs 
de deuren gegaan om iedereen 
die niet had gereageerd op de 
uitnodiging informatie te geven 
over de fitheidstest. Op 16 oktober 
was de fitheidstest in sportcentrum 
de Viergang. Hier hebben in 
totaal 130 mensen een fysieke 
test afgelegd en verschillende 
vragenlijsten ingevuld. Op basis 
van de uitkomsten werden mensen 
gevraagd mee te doen aan de 
wekelijkse beweeglessen. 55 
mensen hebben daaraan gehoor 
gegeven en een paar weken later 
zijn er vijf beweeggroepen van 
start gegaan onder leiding van 
docenten die hiervoor speciaal zijn 
opgeleid. Mensen die niet in het 
profiel pasten zijn doorverwezen 
naar reguliere sportverenigingen 
of naar bijvoorbeeld vrijwilligers-
werk. Iedereen die mee heeft 
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gedaan kreeg verder een overzicht 
mee van het reguliere sportaanbod 
voor ouderen.   
De coördinatie van de uitvoering 
van het project Sociaal Vitaal lag 
en ligt nog steeds bij de SWOP 
en is daarmee opgenomen in de 
reguliere werkzaamheden van de 
SWOP. 

GLOW
GLOW (Gezonde Leefstijl, 
Ontwikkeling en Weerbaarheid) 
is een project dat in een eerder 
stadium uitgevoerd is door het 
jongerenwerk. 
In 2021 is het project door 
ontwikkeld, is een projectplan 
geschreven en zijn meer 
partners aangesloten 
waardoor de implementatie 
beter geborgd is. Binnen het 
project wordt samen met de 
GGD, jeugdgezondheidszorg, 
jongerenwerk, team4talent, 
SBJ SamenSterk en een diëtiste 
gewerkt aan een gezonde 
leefstijl en weerbaarheid van 
kinderen uit groep 7 en 8 van 

de basisscholen. Binnen het 
project maken kinderen onder 
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. 

Het project is in 2021 uitgevoerd in 
de groepen 7 en 8 van basisschool 
de Winde in Nootdorp. Er deden 
39 kinderen mee. Het project 
liep van de meivakantie tot de 
zomervakantie. De partners, 
leerkrachten en de kinderen 
vonden het een leuk en nuttig 
project. De kinderen gaven aan dat 
ze nu met name meer weten over 
gezond eten. Zij gaven het project 
gemiddeld een 7,8 op een schaal 
van 0-10. 

Het samenwerkingsproject 
wordt in 2022 opgenomen in 
het reguliere aanbod van 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). 

GEZONDE LEEFSTIJL | ONTWIKKELING | WEERBAARHEID
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3. MANTELZORG
Het thema mantelzorg is deels uitgevoerd binnen de uren van SBJ 
SamenSterk. De uitvoering van de Week van de (jonge) Mantelzorger 
lag bij de drie partijen maar de communicatie werd grotendeels door 
de programmamedewerkers van SBJ SamenSterk gedaan. Er zijn drie 
momenten geweest in 2021 waarin mantelzorg actief is uitgedragen 
binnen de gemeente: 1) de actie ‘tijd voor een bloemetje’ in mei, 2) 
de Week van de Jonge Mantelzorger in juni en 3) de Week van de 
Mantelzorger in november. 

Actie ‘tijd voor een 
bloemetje’
De actie ‘tijd voor een bloemetje’ 
is op 28 mei uitgevoerd. Met 
fondsen en het resterende bedrag 
van de Week van de Mantelzorg 
van het jaar daarvoor ontvingen 
alle bij de SWOP ingeschreven 
mantelzorgers een bloemetje. 
Deze werden overhandigd door 
vrijwilligers en medewerkers van 
de bibliotheek, de SWOP en het 
jongerenwerk. Bij het bloemetje 
zaten vier ansichtkaarten om 
weg te geven. Door het sturen 
van de ansichtkaarten konden 
de mantelzorgers andere 
mantelzorgers uitnodigen om 

zich te melden bij de SWOP of - 
als ze onder de 23 zijn - bij het 
jongerenwerk. Dit heeft geleid 
tot 24 extra inschrijvingen bij 
het jongerenwerk en vier extra 
inschrijvingen bij de SWOP.  Via 
NL-doet hebben ook de wethouder 
en een beleidsmedewerker van de 
gemeente op de fiets de bloemen 
rondgebracht. 

Week van de Jonge 
Mantelzorger
De Week van de Jonge 
Mantelzorger is voornamelijk 
ingestoken op online 
communicatie. Er is in deze week 
een campagne opgezet met 

#niettemissen. De campagne sloot 
aan bij de landelijke campagne 
van de Week van de Jonge 
Mantelzorger en heeft daarmee 
niet alleen lokaal, maar ook 
landelijk aandacht gegeven aan 
het belang van mantelzorgers. 
Er was vooral aandacht voor 
hoe zwaar mantelzorg kan zijn 
voor jonge mantelzorger en de 
impact op het dagelijks leven. 
De berichten zijn verspreid via 
de sociale media (Facebook en 
Instagram) accounts van SBJ 
SamenSterk, de bibliotheek, de 
SWOP en het jongerenwerk. 

Week van de Mantelzorg
De Week van de Mantelzorg vond 
plaats in november 2021. In die 
week zijn er diverse activiteiten 
georganiseerd door de bibliotheek, 
de SWOP en het jongerenwerk 
om de mantelzorgers te bedanken 
voor hun inzet, maar vooral ook 
om onderlinge kennismaking te 
stimuleren en om een moment van 
ontspanning aan te bieden. Er zijn 
yoga en aquagymlessen gegeven, 
er was een roofvogelshow, 
mantelzorgers konden sieraden 
maken, gezamenlijk wandelen met 
afsluitend koffie met gebak, een 
theatervoorstelling, een lezing van 
Manu Keirse en films bezoeken, 
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workshop dot-design en vitaliteit 
volgen, een tentoonstelling in het 
winkelcentrum bekijken en aan 
een whiskeyproeverij meedoen. 
Alle activiteiten zijn heel goed 
bezocht. Mantelzorgers waarderen 
deze week altijd enorm waarin zij 
zo in het zonnetje gezet worden. 

Naast deze activiteiten hebben de 
programmamedewerkers van SBJ 
SamenSterk een communicatieplan 
opgesteld om mensen niet alleen 
te informeren over de activiteiten 
maar vooral ook om mensen te 
informeren over mantelzorg. Veel 
inwoners kennen het begrip wel 
maar weten niet wat het precies 
inhoudt en hoeveel impact het kan 
hebben op het “normale leven” 
van een mantelzorger. Door in de 
social media berichten maar ook 
bijvoorbeeld in de Telstar en de 
Nootdorp Nu aandacht te geven 
aan het onderwerp mantelzorg, 
werd aan begrip gewerkt. 
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4. PARTICIPATIE VAN  
 JONGEREN
In 2021 is een pilot gedraaid rondom het thema participatie van 
jongeren. Het betrof het programma Young Leaders. Young Leaders is 
een leer- en werkervaringsprogramma voor jongeren van 14-23 jaar. In 
het programma werken jongeren in flexibele trajecten en kleine groepen 
(3-6 deelnemers) aan een gezamenlijk plan. Dit kan een programma of 
activiteit zijn of bv het meedenken in een programmaraad. Trajecten 
duren gemiddeld zes maanden.

In 2021 heeft er een pilot gedraaid 
in CulturA & Zo rondom de 
zogenaamde Voorleesmeiden. 
Een groepje van vier jongeren 
heeft zelfstandig een activiteit 
(voorlezen op zondagochtend) 
opgezet. Twee meiden lazen 
kinderen voor, in eerste instantie 
online en daarna fysiek. Eén 
jongen heeft de techniek 
verzorgd en een andere jongen 

de publiciteit. De jongeren kregen 
korte workshops op maat van 
specialisten binnen CulturA & Zo 
over onderwerpen als: hoe schrijf 
ik een persbericht, hoe maak ik 
een poster, hoe werkt de techniek 
in de theaterzaal en wat komt er 
bij het voorlezen allemaal kijken. 
Vervolgens hebben zij de taken 
zelfstandig en in gezamenlijkheid 
uitgevoerd. 

De ervaring leerde dat een 
dergelijke activiteit prima door 
jongeren kan worden uitgevoerd 
met ondersteuning van specialisten 
en het jongerenwerk. Het 
programma zal dan ook in 2022 
voortgezet worden in in eerste 
instantie CulturA & Zo. 
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WERKEN IN DE WIJKEN
Netwerkoverleg Wijken die 
Werken  
Het Netwerk Wijken die 
Werken is in 2021 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 wordt 
op basis van signalen gezamenlijk 
actie ondernomen. 

Pijnacker – wijk Keijzershof 
Uit de enquête onder bewoners 
van de wijk Keijzershof de 
Erven - die in 2020 is gehouden 
- kwam de wens naar voren om 
Welzijnscentrum Keijzershof breed 
toegankelijk en aantrekkelijk te 
maken voor alle inwoners van de 
wijk (Huiskamer van de wijk). In 
2021 is door de wijkvereniging 
Pijnacker-Zuid en medewerkers 
en vrijwilligers van de SWOP hard 
gewerkt om de huiskamer op te 
knappen. In oktober was het zover 
en werd de huiskamer van de wijk 
feestelijk geopend. 
In 2021 is door een 
programmamedewerker van SBJ 
SamenSterk, een medewerker 
van de SWOP en de wijkmanager 
intensief met belangrijke partners 
gesproken over een eventuele 
samenwerking in de huiskamer. Dit 
heeft er toe geleid dat er nu veel 
activiteiten en diensten vanuit de 
huiskamer worden aangeboden.  
   
Delfgauw - De Buren 
In 2021 hebben de programma-
medewerkers van SBJ SamenSterk 
de SWOP ondersteund bij het 
schrijven van een businessplan 
voor de mogelijke exploitatie van 
de Buren van Delfgauw. Om de 
behoefte bij de buurt te peilen 
- en daarmee de noodzaak van 

deze accommodatie als huiskamer 
voor de buurt, te onderschrijven 
- heeft SBJ SamenSterk een 
enquête opgesteld. De vragen van 
de enquête zijn samen met de 
partners bedacht. In juli hebben 
medewerkers van SBJ SamenSterk, 
de SWOP, het jongerenwerk en 
de bibliotheek bij 392 huizen 
aangebeld en aan de inwoners 
de vragen uit de enquête gesteld. 
Er was een respons van 71,2% 
(279 huizen). Uit de enquête 
kwam naar voren dat de grote 
meerderheid van de inwoners erg 
prettig woont in Delfgauw. Zij 
wonen daar voornamelijk vanwege 
de rust en de sfeer en omgeving. 
Bijna 45% van de inwoners gaf 
aan niets te missen in hun wijk. 
De overige mensen (circa 34%) 
gaven aan vooral faciliteiten voor 
jongeren (vanaf 10 jaar) en een 
horecagelegenheid te missen. 
Ook buurtactiviteiten worden 
aangegeven als iets wat gemist 
wordt. 
Op de vraag of zij de Buren van 
Delfgauw en/of de Kiezel kennen, 
gaf 62% van de deelnemers aan 
de Buren van Delfgauw te kennen. 
57% gaf aan de Kiezel te kennen. 
Echter geeft slechts 20% aan er 
soms, of regelmatig te komen. 
Een klein deel van de deelnemers 
van de enquête (circa 25%) 
geeft aan graag betrokken of 
geïnformeerd te worden bij/
over mogelijke organisatie 
van activiteiten of wil zelf iets 
organiseren voor de wijk. Deze 
mensen zijn geïnformeerd over de 
uitslag van de enquête. In 2022, 
als er meer helderheid is over de 
voortgang van de Buren, zullen we 
deze inwoners actief benaderen 
voor het organiseren van mogelijke 
activiteiten. 

Het businessplan voor de Buren van 
Delfgauw is in het najaar van 2021 
aangeboden aan de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp.  

Seizoenopening de Buren
In 2021 was er tussen de lock 
downs door gelukkig weer ruimte 
voor een seizoenopening van de 
Buren. Met een dergelijke opening 
werden inwoners geïnformeerd 
over de mogelijkheden van de 
Buren en gaven we inwoners 
de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten. De organisatie van 
de opening was in handen van de 
horeca-uitbaatster. De dag is in 
gezamenlijkheid georganiseerd. De 
SBJ SamenSterk partners hebben 
geholpen in de organisatie, 
promotie en hebben op de dag 
zelf bijgedragen met diverse 
activiteiten zoals sport en spel, 
voorlezen en de verbinding met 
de lokale (sport)verenigingen. 
Gedurende de dag zijn er zo’n 
300 inwoners geweest. Sommigen 
alleen voor een ijsje, maar het 
merendeel is minstens een uur 
gebleven voor een drankje, een 
spelletje maar vooral om gezellig 
elkaar te ontmoeten. 

Website JouwDelfgauw
Tijdens de seizoenopening is 
ook de website ‘Jouw Delfgauw’ 
opnieuw gelanceerd. Deze website 
is in het verleden door inwoners 
van Delfgauw opgezet om alle 
activiteiten uit hun wijk op te 
kunnen plaatsen. Helaas voldeed 
de oude website niet meer. 
Eén van de inwoners heeft de 
website nu opnieuw gebouwd en 
gezamenlijk met een vrijwilliger 
uit de wijk gaan zij de website 
nu bijhouden. In praktijk blijkt 
het vullen van de website een 
uitdaging voor de vrijwilligers 
omdat er weinig respons komt 
vanuit de verschillende partijen in 
Delfgauw. De vrijwilligers hebben 
in november 2021 aangegeven 
er graag iemand bij te hebben 
die meer tijd heeft om actief alle 
partijen te benaderen, die vacature 
zal begin 2022 worden uitgezet.  
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In 2021 waren er net als het jaar 
daarvoor, drie brugfunctionarissen 
actief. 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 het 
jongerenwerk 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 of het WMO team.   
De brugfunctionarissen hebben 
in het gehele jaar 2021 in totaal 
75 casussen opgepakt. Dat betrof 
voor een klein deel opschaling 
richting het kernteam of de WMO 
(2x) maar voornamelijk werd er 
door het kernteam en de WMO 
medewerkers afgeschaald richting 
de SWOP en het jongerenwerk. 

Opvallend was dat de inwoners 
die hulp vroegen en door werden 
verwezen naar met name de SWOP, 
steeds ouder worden. In 2021 
was haast een derde (27%) van 
het totaal aantal aanmeldingen 
75 jaar of ouder. Verder viel op 
dat er veel vragen / problemen 
waren rondom de geestelijke 
gesteldheid en het sociaal netwerk. 
Het overgrote gedeelte van de 
mensen die zich aanmelden 
voelt zich eenzaam. De meeste 

mensen die werden doorverwezen 
naar de brugfunctionarissen, 
zijn gekoppeld aan activiteiten, 
bezoekmannen of –vrouwen of 
aan een dienstverlening zoals de 
formulierenbrigade. Jongeren die 
werden doorverwezen kregen 
individuele coaching gericht 
op normalisering. Ook werd er 
door verwezen naar collectieve 
trainingen zoals de Rots en Water 
training.  

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 

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. 

OP-AFSCHALING RICHTING 
HET KERNTEAM

PIEZOMETHODIEK

Fase 0

Eerste 
maatschappelijke

activering

Fase 1

Educatieve
plek

Fase 2

Lerend
vrijwilligerswerk
op een centrum

Fase 3

Lerend
vrijwilligerswerk

bij partner-
organisaties

Fase 4

Naar een 
opleiding of

reguliere baan
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Er ontstaat steeds meer 
samenwerking. De medewerkers 
van de verschillende organisaties 
zoeken elkaar op bij het 
organiseren van activiteiten. 
Ook zien we dat medewerkers 
vanuit de drie organisaties 
elkaar vaker uitnodigen bij 
overleggen en steeds meer 
denken vanuit de opdracht, 
de activiteit of de doelgroep 
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’. Een mooi 
voorbeeld van een verdergaande 
samenwerking is dat de functie 
van de aandachtfunctionaris 
kindermishandeling en huiselijk 
geweld van het jongerenwerk nu 
ook zijn diensten inzet t.b.v. de 
bibliotheek.
Al eerder is genoemd dat 
samenwerking niet vanzelf 
gaat en onderhouden moet 
worden. Hier is extra aandacht 

voor in de schakelgroep waarin 
vertegenwoordigers zitten van 
de drie organisaties. In deze zes-
wekelijkse overleggen worden alle 
activiteiten en werkzaamheden 
van de drie organisaties rondom 
de thema’s en het werken in 
de wijken door genomen. Hier 
worden ideeën opgedaan en 
nieuwe samenwerkingen aan 
gegaan. Daarnaast komen de 
directeuren en de teamleider van 
het jongerenwerk maandelijks 
bij elkaar om voorwaarden te 
scheppen en knopen door te 
hakken.

In 2021 hebben de 
programmamedewerkers van 
SBJ SamenSterk wederom de 
gezamenlijke communicatie 
verzorgd voor de gezamenlijke 
thema-activiteiten en weken, zoals 
de Week van het Geld, de Week 
van de (Jonge) Mantelzorger en 
rondom projecten in het kader 
van gezonde leefstijl zoals het 
project Glow en het project Sociaal 
Vitaal. Maar ook rondom het 
informeren van inwoners over 
zaken als Piëzo, het Informatiepunt 
Digitale Overheid en de website 
JouwDelfgauw.nl. We merken dat 
het uitvoeren van de gezamenlijke 
communicatie een belangrijk taak 
is van de programmamedewerkers 
van SBJ SamenSterk. De 
afzonderlijke organisaties hebben 
niet de tijd, de middelen, de taak 
en de verantwoordelijkheid om de 
gezamenlijke communicatie op te 
pakken. 
  
Bij zowel de Week van het 
Geld als de Week van de Jonge 
Mantelzorger zijn meerdere social 

media berichten opgesteld die 
niet alleen door SBJ SamenSterk 
maar ook door de partners zijn 
verspreid. In het geval van de Week 
van de Jonge Mantelzorger door 
de bibliotheek, het jongerenwerk 
en de SWOP en in het geval van 
de Week van het Geld door de 
partners uit het netwerk preventie, 
schuldhulpverlening en nazorg 
Pijnacker-Nootdorp. 
Voor zowel de Week van 
het Geld als de Week van de 
(Jonge) Mantelzorger zijn ook 
themapagina’s gemaakt en 
geplaatst in de Telstar. Voor beide 
pagina’s is nauw contact geweest 
met de partners-organisaties om 
af te stemmen welke informatie 
zinvol zou zijn om te delen voor de 
inwoners van Pijnacker-Nootdorp.
Op social media (Facebook en 
Instagram) hebben we in de 
periode van 1 januari 2021 t/m 31 
december 2021 61 berichten zelf 
geplaatst. 
Gemiddeld werd ieder bericht 
door 289 mensen bekeken, 
met variabelen van 48 views 

tot uitschieters van 3267 views. 
Daarnaast hebben we met 
regelmaat berichten van partners 
(alle lokale partners) actief gedeeld 
om zo ook hun online bereik te 
vergroten. 

SAMENWERKING BINNEN  
SBJ SAMENSTERK  

COMMUNICATIE 
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Voor de communicatie rondom 
het project Sociaal Vitaal is 
hoofdzakelijk gekozen voor 
promotie middels flyers/folders. Dit 
vanwege de oudere doelgroep die 
minder op social media te vinden 
is. Voor Sociaal Vitaal zijn alle 
senioren aangeschreven voor een 
fitheidstest. De respons hierop was 
heel erg goed.

Sociaal Vitaal
Bewegen • Fitheid • Eenzaamheid • Zelfredzaamheid

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor ouderen tussen 60 en 85 jaar, die 
zich fitter willen voelen en graag meer sociale contacten willen opbouwen.

Sociaal Vitaal wordt in uw eigen dorp of wijk aangeboden.
Alle inwoners in de leeftijd 60-85 jaar krijgen een brief met uitleg over het 

programma en de uitnodiging om mee te doen met een fitheidstest.

SB
J

We proberen zoveel mogelijk 
de communicatie breed uit te 
zetten voor alle doelgroepen uit 
de gemeente. Dat betekent in de 
praktijk dat belangrijke informatie 
verspreid wordt o.a. via:
• De digitale nieuwsbrief van de 

bibliotheek 
• Het groene boekje van de SWOP 

(Rondschrijven)
• Presentatietafels in de 

bibliotheken
• Folders/flyers die verspreid 

worden binnen de gemeente bij 
activiteiten en locaties van de 
SBJ SamenSterk partners maar 
ook bijvoorbeeld bij openbare 
locaties

• Op de website van alle drie de 
organisaties en de website van 
SBJ SamenSterk

• Facebook, twitter en Instagram 
van SBJ SamenSterk

• Facebook van de SWOP
• Facebook, Instagram en twitter 

van de bibliotheek 
• Instagram van het jongerenwerk
• Telstar (themapagina of 

artikelen)
• Nootdorp Nu (themapagina of 

artikelen)
• Telstar Online
• Pijnacker-Nootdorp Actueel 

(online)
• In sommige gevallen worden 

social media berichten en folders 
ook door andere partners 
gedeeld zoals bijvoorbeeld 

activiteiten/informatie 
rondom het thema financiële 
zelfredzaamheid.

We zien in de praktijk dat 
ondanks dat veel inwoners 
gebruik maken van social media, 
mensen het prettig vinden om 
ook iets tastbaars in handen te 
hebben. We krijgen dit terug als 
we bv. folders uitdelen. In 2022 
willen we de communicatie breed 
blijven inzetten en verschillende 
communicatiemiddelen blijven 
gebruiken. Het plan is daarnaast 
om de communicatieprocessen in 
de drie afzonderlijke organisaties 
te omschrijven en te koppelen 
zodat het voor de medewerkers 
van de SBJ SamenSterk organisaties 
helder is waar ze elkaar kunnen 
versterken en bij wie zij terecht 
kunnen voor vragen. Ook zou het 
niet alleen praktisch maar zeker 
versterkend kunnen werken als 
bepaalde communicatie richting 
bijvoorbeeld scholen gezamenlijk 
zou gaan. Scholen krijgen dan 
bijvoorbeeld niet vanuit drie 
losse organisaties informatie 
aangeboden maar een compleet 
overzicht van diensten, projecten 
en activiteiten.
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