Met elkaar, voor elkaar
Sociaal
Jaarverslag
2020

Sociaal werk in beeld

Welzijn
Hoeksche
Waard

Thema’s

Voorwoord

Voorwoord

2020 begon als een jaar vol plannen om ontmoeting voor
(kwetsbare) mensen te faciliteren. Met als doel om mensen te
ondersteunen gezond en veilig oud te worden, jongeren te
helpen hun talenten te ontwikkelen en vrijwilligers te faciliteren
in hun vrijwilligerswerk. Het werd een ander jaar. Bijna alle
ontmoetingsplekken werden gesloten, mensen moesten thuiswerken en samen activiteiten ondernemen was er niet bij.
Een jaar dat niet snel vergeten zal worden. Een jaar waarin de
creativiteit van het sociaal werk werd aangesproken. Een jaar
waarin we zochten naar andere manieren om mensen elkaar
te laten ontmoeten en in beweging te houden. Een jaar waarin
we samen met de inwoners en onze partners in wonen en zorg
lieten zien dat we een verbonden samenleving hebben.
In dit sociale jaarverslag laten we in een aantal verhalen zien wat
de cijfers niet kunnen uitdrukken. Namelijk dat we er met elkaar
voor elkaar zijn. Ook in tijden van crisis.
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 Jongeren die zich aanmeldden voor de
coronahulpdienst
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 Gezond Natuurwandelen
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een ander jaar
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Directeur-Bestuurder
Welzijn Hoeksche Waard

Een aantal afbeeldingen in dit verslag linkt door
naar websites, artikelen en zelfs een keer naar
een filmpje: klik ze dus vooral aan.



Van

ontmoeten naar ‘elkaar zien’ op afstand

Een belletje is eigenlijk zo gepleegd, maar de stap om het te
doen is soms nog best groot. In het afgelopen jaar, waarin
we meer binnen moesten blijven dan ons lief was en beter
niet bij elkaar op bezoek konden gaan, helemaal. Want wat
heb je dan te melden? Dat een telefoontje toch erg welkom
kan zijn en een lichtpuntje in een dag kan betekenen,
bewijst de bel-ster -‘het hele kleine belcirkeltje’ naar eigen
zeggen- van mevrouw Van Krieken, die al vanaf maart elke
woensdag de bezoekers van de seniorenmiddag belt. Een
welkom contact.
‘Het is maar een heel klein cirkeltje hoor’, zegt mevrouw Van
Krieken meteen als we haar bellen voor haar verhaal. ‘Toen in
maart onze seniorenmiddag moest stoppen, viel alles stil. Van
die groep ben ik de jongste met mijn 68 jaar en ik dacht, ik
ken iedereen en heb hun telefoonnummers, ik ga ze gewoon
bellen. En zo ben ik begonnen. Om mensen die echt alleen

Ondersteuning van inwoners door vrijwilligers:
Informele hulp
Belastingaangiftes
Uitgestelde hulp bij de belastingaangifte is in de zomer
coronaproof uitgevoerd. Een groot aantal aanvragers heeft
een andere oplossing gevonden. Voor wie dat niet kon is
uitstel aangevraagd.
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zijn even aandacht te geven. Elke woensdag ga ik er even
voor zitten en bel ik alle mensen van de seniorenmiddag op.’
‘Ze zitten daar soms echt op te wachten. Een mevrouw van
91 zei laatst ‘Ik hoorde de telefoon gaan en toen dacht ik
al, o fijn, dat is Janny.‘ Voor mij is het zo’n kleine moeite. Ik
vraag altijd of ik nog iets voor ze kan doen, een boodschapje
of iets anders, maar meestal hoeft dat niet en willen ze
gewoon even hun verhaal doen. Dan vertellen ze wat er
scheelt, wie er op bezoek komt en wat ze zoal doen. Toen
ik laatst hoorde van een mevrouw van ver in de 90 dat ze
haar verjaardag in d’r uppie had gevierd, toen brak mijn
hart. De zondag is de kwaaiste dag. Dan voelen mensen zich
het meest alleen. Ik ga dan bijvoorbeeld ’s middags bij mijn
overbuurvrouw van 82 koffiedrinken. Dat doen we al heel
lang en dat zorgt dat die dag wat minder lang is voor haar.
Nee, dit is geen mooie tijd voor mensen die alleen zijn.’
‘Als je dan met een paar telefoontjes een lichtpuntje in een
dag kunt brengen, dan geeft dat heel veel voldoening. Ik doe
dat niet voor mezelf, maar vind het natuurlijk ook gezellig.
Ik kom uit de thuiszorg, dus het zit me ook wel een beetje in
het bloed. De komende tijd ga ik hier zeker mee door en ik
hoop dat meer mensen dit gaan doen.’

Coronatijd

in

In maart 2020 volgden we het advies op van de landelijke
organisatie ANWB AutoMaatje om tijdelijk te stoppen
met het vrijwilligersvervoer. Chauffeurs van het ANWB
Automaatje brengen mensen die dat niet op een andere
manier kunnen, naar een plaats van bestemming binnen
50 km vanaf of naar een adres in de Hoeksche Waard. Een
moeilijk en vervelend besluit, want deze dienst is er juist
voor mensen die anders snel geïsoleerd kunnen raken.
Maar de maatregelen vroegen om afstand en die was in een
personenauto niet te bieden waardoor de veiligheid van
chauffeurs en passagiers in het geding kwam.
‘Gelukkig hadden mensen die nog belden voor een rit daar
veel begrip voor’, vertelt Silvia de Bruin, die vanuit het
Supportteam van Welzijn Hoeksche Waard veel telefoontjes
afhandelt. ‘Het aantal verzoeken nam meteen na de
afkondiging van de maatregelen erg af. Mensen bleven
thuis en in het begin werden ook veel medische afspraken
uitgesteld.’ Toen na de eerste golf de reguliere zorg weer
op gang kwam, kwamen er ook weer wat meer aanvragen
voor ritten. ‘We hebben gezorgd dat onze chauffeurs

beschermingsmiddelen in de auto kregen, zodat een aantal
chauffeurs begin augustus weer op pad kon voor dit soort
ritten.’
Waar er normaal ongeveer 850 ritten per maand werden
gereden, waren dat er na maart nog maar enkele tientallen
en in mei, juni en juli zelfs helemaal geen. Dit aantal stijgt
tegen het einde van het jaar weer en zal begin 2021
doorstijgen met het aanbieden van vaccinatieritten.

ritten automaatje

Ondersteuning van inwoners door
vrijwilligers: Informele hulp
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Online

Vrijwilligers zijn blijven zoeken naar mogelijkheden om
inwoners toch bij te staan ondanks de beperkingen door
corona.
Vrijwilligers van het automaatje zijn zoveel mogelijk blijven
rijden voor medisch noodzakelijke ritten. Dat zijn er veel
minder dan de gemiddeld 850 ritten per maand die we
normaal kunnen verzorgen. Er waren in 2020 nog steeds
43 chauffeurs actief en er meldden zich 3 nieuwe.

normaal

jongerenwerk

Dat jongeren veel tijd doorbrengen op sociale media, is
niets nieuws. Maar jongerenwerk online vormgeven, dat
is een heel ander verhaal. Ook dat gebeurde in 2020. Met
vallen en opstaan, successen en leermomenten.
‘De eerste twee maanden van de lockdown gingen we
volledig online’, vertelt jongerenwerker Fabian Neef. ‘We
probeerden zo veel mogelijk contact te houden met de
jongeren die we kenden en (nog) niet kenden en zetten
alles wat we deden op Instagram, TikTok en Facebook. We
hadden online spreekuren, verzonnen challenges waar ze aan
mee konden doen en gingen buiten skaten en longboarden.
Misschien waren we iets te enthousiast, want we kregen
op een gegeven moment van een aantal jongeren te horen
dat we hun tijdlijn op Instagram en Facebook wel erg
overheersten met al onze posts en gedeelde posts! Gelukkig
konden we in mei weer de straat op om echt contact te
maken en dat is toch anders. Je hoort meer, ziet meer en
voelt veel beter aan waar de jongeren vastlopen.’
‘Dat deze maanden moeilijk voor deze groep waren hoeven
we niet uit te leggen’, vervolgt Fabian. ‘Zeker toen na
een wat lossere zomer in het najaar nieuwe maatregelen
werden genomen en we aan het eind van het jaar zelfs
een avondklok kregen. Voor jongeren is dat vreselijk.
Voor ons als jongerenwerkers ook, omdat we zagen dat
de contactmomenten door de avondklok minder werden
ook al konden de jongerencentra beperkt weer open.
Dat we op inchrijving open zijn, werkt trouwens voor een
aantal jongeren beter: zij krijgen nu veel meer begeleiding
en aandacht en voelen zich meer gezien. Maar voor het
jongerenwerk als geheel, moet de situatie wel snel weer
terug naar normaal.’
‘We willen ons weer inzetten voor alle jongeren in hun vrije
tijd en sneller kunnen signaleren of er iets aan de hand is met
een van hen’, besluit hij: ‘Het gebruik van sociale media vult
ons werk goed aan, maar er gaat niks boven echt contact
met jongeren. Dat we in het Jongerencentrum Bij Frits zijn
gaan koken met een aantal jongens, maakt echt verschil. Dat
contact heb je niet via een app.’
Groepen jongeren waar het jongerenwerk contact
mee heeft
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Klik op de afbeelding om van
de jongeren zelf te horen wat
het jongerenwerk in de
Hoeksche Waard voor hen
betekent.



Gezond Natuur Wandelen

Een van de activiteiten die als eerste van start ging toen
de eerste lockdown een beetje verruimde, was het Gezond
Natuur Wandelen. Lekker buiten en met deelnemers die
popelden om weer samen te gaan lopen.
‘Op de dag dat de eerste groepsapp werd aangemaakt
waarin we de data en richtlijnen zouden communiceren, ging
het meteen helemaal los’, vertelt Bianca den Ouden, sociaal
werker bij Welzijn HW. ‘Mensen waren natuurlijk wel gaan
wandelen, maar vaak alleen of met hun partner. Om weer
te gaan lopen met anderen, even andere gezichten te zien
en andere verhalen te horen, daar had iedereen behoefte
aan. We moesten het alleen wel anders organiseren en zijn
voorzichtig gaan proeflopen.’
‘In de zomer mocht er met 10 mensen gelopen worden,
vervolgt Bianca. ‘Dat werd in het najaar weer naar beneden
bijgesteld. Maar er zijn steeds mensen blijven lopen. Omdat
het onderhand wel is aangetoond dat bewegen heel
belangrijk is, dat mensen juist in deze periode minder buiten
kwamen en het contact waardevol is, omdat men even
ervaringen kan delen met een ander.’

In 2020 hebben in de Hoeksche Waard wekelijks zo’n 30
mensen meegewandeld met Gezond Natuur Wandelen.



Vrijwilligers

bemiddelen

Op woensdag was het in het kantoor in de Lindenhoeve
in Oud-Beijerland altijd gezellig druk. Dat was namelijk
de dag waarop de vrijwilligerscentrale hulp kreeg van
Manon van der Hoek en Eva Moerer, de vrijwilligsters die
de vacaturebank bijhouden en sollicitanten koppelen aan
vacatures. Twee superkrachten die tijdelijk geen betaald
werk kunnen verrichten maar veel werk verzetten als
vrijwilliger.
‘In maart stopte dat. Toen mochten we niet meer met
meer mensen in een ruimte werken en ging iedereen
thuiswerken’, vertelt Manon. ‘In eerste instantie werd ook
alle bemiddeling even gestopt, omdat ook niemand meer
echt vrijwilligerswerk kon gaan doen. Iedereen moest immers
thuisblijven. De coronahulpvragen werden direct behandeld
door de beroepskrachten van Welzijn Hoeksche Waard en
daar hoefden wij dus niets voor te doen. Dat was even heel
rustig. Maar in de zomer kon er weer meer en vroeg Marjan
ons of we weer aan de slag wilden gaan, maar dan vanuit
huis. Dat wilde ik wel, maar dat kon niet op mijn laptop. Die
was veel te oud. Dus regelden ze een nieuwe voor Eva en mij
en konden we aan de slag.’
‘Voordeel van thuiswerken is dat ik me echt kan focussen’,
vervolgt Manon. ‘Ik werd in de Lindenhoeve wel vaak afgeleid
door het rumoer op de gang en door alle mensen om me
heen. Maar wat ik een nadeel vind is dat je niet direct kan
vragen of iemand even meekijkt als je hulp nodig hebt.

Dat, én het feit dat de
vaste woensdagen wel
structuur boden.
Nu schuif ik het werk
weleens even voor
me uit omdat het
niet meer op een vast
moment hoeft. Maar
ik vind het nog steeds
heel leuk om te doen
en ben blij dat ik toch
een bijdrage lever aan
de vrijwilligerscentrale
en daarmee aan de
samenleving.’

 in 2020 geplaatste vacatures  actieve vacatures in bestand  bemiddelde vrijwilligers

57

230

De vacaturebank voor vrijwilligersvacatures
De adviesgesprekken voor bemiddeling in vrijwilligerswerk
konden helaas niet op kantoor plaatsvinden. Gelukkig voorzag de website met vacatures gedeeltelijk in de behoefte
van het plaatsen en vinden van een geschikte vacature.



Meer
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In 2020 werden ruim 50% minder vacatures geplaatst dan
de jaren ervoor. In totaal staan er momenteel 230 actieve
vacatures van vrijwilligersorganisaties in het bestand.

Ouderen

bewegen voor

Martje Buning geeft al sinds jaar en dag lessen Meer
Bewegen voor Ouderen aan verschillende groepen mensen
in Puttershoek en Maasdam. Spelenderwijs laat ze mensen
vaak meer bewegen dan ze dachten te kunnen. Deelnemers
haalden er bovendien meer dan alleen beweging: ze
vormden een groep die echt omkijkt naar elkaar.
En dat doen ze ook in de maanden dat ze niet bij elkaar
kunnen komen. Mevrouw Brans, die al ruim 12 jaar lid van
de club is, zegt: ‘We hebben nog regelmatig contact via de
app en soms komen we elkaar tegen bij het boodschappen
doen. Maar we missen het allemaal vreselijk niet meer naar
de lessen te kunnen gaan. Martje geeft zo leuk les, ze geeft
uitleg over welke oefening goed is voor welke spieren en
we hebben altijd heel veel plezier. Dat missen we allemaal
heel erg. Ik ben nog wel mee gaan doen met Doortrappen
(project om ouderen veilig te leren fietsen red.) vorig jaar, en
dat was ook fijn. Maar de lessen van Martje hadden volgens
ons prima door kunnen gaan. We konden heel goed afstand
houden in die grote sporthal en niemand van onze groep is
ziek geweest.’
Martje Buning heeft nog wel geprobeerd de groep online
bij elkaar te krijgen: ‘Ik heb ze nog uitgenodigd voor
Zoombijeenkomsten in april/mei, maar dat lukte niet iedereen
dus dan verwatert dat snel. Verder houd ik via Whatsapp
en Facebook contact. We hopen in het nieuwe jaar weer
van start te kunnen. Misschien wel buiten, als het weer
het toelaat! En hopelijk komt dit dan niet terug, want de



We

rompslomp die het opleverde met de terugbetalingen en de
informatie die steeds weer wijzigde, was enorm.’

Meer Bewegen Voor Ouderen in het laatste
halfjaar van 2020
De cursus Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) wordt
op diverse plaatsen in de Hoeksche Waard aangeboden.
De leeftijd van de cursisten varieert van 65 tot 90 jaar.
Vanwege deze leeftijd behoren de deelnemers tot de groep
kwetsbare ouderen en waren er afmeldingen tijdens de
Corona-periode. Sommige cursisten durfden het toch niet
aan om mee te doen vanwege het risico van een coronabesmetting. Het gemiddeld aantal cursisten per cursus van
juli t/m december 2020 wijkt dan ook af van de bij de start
van het seizoen.

vonden dat we iets moesten doen

Eind maart sloten alle schoolgebouwen hun deuren en
kwamen naast alle basis- en middelbareschoolleerlingen
ook veel studenten thuis te zitten. Sommigen verruilden
hun kamers in de stad weer voor de gezelligheid van thuis
en anderen probeerden juist in een stille stad hun draai te
vinden. Doordat ook voor hen het sociale leven stil kwam te
staan, meldden zich opvallend veel jonge mensen om hulp
te bieden in hun buurt. Ook de vriendinnen Deborah Lips
en Thamara van der Bie uit Oud-Beijerland deden dat. Hun
medische achtergrond kwam daarbij heel goed van pas.
‘Toen we niet meer naar ons werk en school konden, heb ik
me meteen aangemeld bij Welzijn Hoeksche Waard, om hulp
te bieden tijdens de coronacrisis’, vertelt Deborah. ‘Ik doe een
opleiding tot operatieverpleegkundige en vond dat ik echt
niet thuis kon blijven zitten, maar om ingezet te worden in
het ziekenhuis moet je gediplomeerd zijn en dat ben ik nog
niet. Alle basiskennis voor de zorg heb ik wel en zo heb ik via
de website van Welzijn HW contact gezocht met Stichting
Present om te vragen of er misschien klussen waren voor
mensen met een medische achtergrond.’
‘En ik dacht: voor vrijwilligers met een medische achtergrond
zal ik wel niet zo snel vragen krijgen’, vervolgt Natasja van
Bussel, coördinator van Stichting Present in de Hoeksche
Waard. ‘Tot Pauline (Hoogvliet red.) me belde en vroeg of ik
vrijwilligers had die haar konden helpen met het aantrekken
van steunkousen, nu de thuiszorg tijdelijk niet meer kwam.
Aangezien wij vrijwilligers, om ze te beschermen, altijd in
tweetallen laten werken, kwam ook Thamara in beeld.’ ‘Ja,
en ik doe een opleiding tot persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen. En ook ik wilde echt iets doen’, vertelt
Thamara. ‘Iedere ochtend om 8:00 uur waren we bij Pauline
om haar te helpen en we merkten dat het niet alleen het
aantrekken van haar steunkousen was dat haar hielp, maar
vooral het persoonlijke contact.’
‘Ze hebben me enorm geholpen’, zegt Pauline. ‘Elke dag
kwamen ze en belden ze. Tot het niet meer hoefde. Ik weet
niet wat er was gebeurd als al die lieve mensen om me heen,
ook van de kerk, me niet elke dag even hadden gebeld,
kaartjes hadden gestuurd, of even langs waren gekomen

toen dat op afstand kon. Ik mag volgende week beginnen
met dagbesteding bij de Zuidwester, dus dan kan ik ook de
deur weer uit en dat is heel fijn. Ik werkte tot voor kort op
de sociale werkplaats, maar kon dat fysiek niet meer aan.
Dan valt er zoveel weg. Toen ook nog alles stil kwam te
staan en mijn hulp niet meer kon komen, kwamen de muren
verschrikkelijk op me af. Ik ben ontzettend blij met wat de
kerk, Stichting Present en Welzijn Hoeksche Waard voor me
hebben betekend. Maar dat er twee jonge meiden me zo
hebben geholpen en elke dag trouw kwamen, dat vind ik
echt heel bijzonder.’

VACATUREBEMIDDELING

Vraag- en aanbod Coronahulp Hoeksche Waard
2020
160
135

140
120

Doordat tijdens de lockdown veel vrijwilligerswerk niet
kon doorgaan, liep ook het aantal bemiddelingen terug.
Organisaties hadden eveneens minder vacatures in de
aanbieding.
In de tweede helft van 2020 was te zien dat mensen toch
weer in de vacaturebank op zoek gingen naar manieren om
iets nuttigs of leuks te doen.
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Boezem & Co

Een ambitieus plan van gemeente Hoeksche Waard een duurzaam multifunctioneel centrum realiseren in
een groene omgeving waar iedereen welkom is - werd
in de zomer van 2020 werkelijkheid. Op 23 juli opende
wethouder van Leenen namelijk Boezem & Co in OudBeijerland. Een parel voor de wijk waarin plaats is voor het
Odensehuis HW, Kivido en verschillende verenigingen.
Waar Welzijn Hoeksche Waard een sociaal café coördineert
waarbij wordt samengewerkt met vrijwilligers en cliënten
van Pameijer en Gemiva. En waar een bruisende plek wordt
gecreeërd voor alle inwoners uit de buurt.
Het gebouw is gelegen bij de kinderboerderij en de
speeltuin vlak aan de Boezem. ‘Een hele mooie plek voor
onze bezoekers en ook een fijne plek om activiteiten te
organiseren’, vertelt Arianne Vermeulen, coördinator van het
Sociaal Café. ‘Samen met onze vrijwilligers en cliënten van
Pameijer en Gemiva zorgen we dat bezoekers ontvangen
worden en een kopje koffie met iets lekkers krijgen. We
zorgen dat voor huurders de ruimtes in orde worden gemaakt
en helpen ook als mensen een idee voor een activiteit hebben

en deze hier willen uitvoeren. Maar ook als iemand gewoon
langskomt voor een praatje, kan dat. Niks moet en heel veel
kan.’
‘Het moet een bruisend centrum voor de hele buurt worden
en daar werkt het virus dit jaar wel wat in tegen. We doen
het nu ook echt stapje voor stapje, om zeker te zijn dat
onze vrijwilligers en bezoekers geen risico’s lopen. Burendag
had ik bijvoorbeeld graag groot gevierd met alle buren en
gebruikers tegelijk, maar dat kan niet. Dus pasten we dat aan
en nodigden we de directe buren uit op bepaalde tijden te
komen. Zo konden ze toch kennismaken met ons als nieuwe
buren. Iedereen is ook wel nieuwsgierig denk ik naar wat er
zich binnen die mooie muren afspeelt.’
‘De samenwerking met Pameijer en Gemiva is ook fijn.
De cliënten maken bijvoorbeeld fruithapjes voor Kivido,
ze helpen bij de lunch van het Odensehuis HW en zorgen
zo voor een mooi onderling contact. In dit gebouw mag
iedereen zichzelf zijn. De cliënten helpen ook op de
kinderboerderij en bij klusjes in en om het pand. Zo zorgen
we dat zij structuur in hun dagen hebben en een zinvolle
dagbesteding en wij hebben er veel gezelligheid van. Laatst
zei een van de cliënten dat hij de ramen wilde lappen. Die
waren daarna zo schoon dat we er stickers op moesten
plakken, anders zag je niet dat er glas in zit!’

De realisatie van Boezem & Co werd mogelijk
gemaakt door:
Bres Accommodaties
Gemeente Hoeksche Waard
Gemiva SVG
Pameijer
Welzijn Hoeksche Waard
en een bijdrage van het Oranje Fonds.



Vrijwilligerscentrale eigen website

Vo o r a lle t a le n t e n h e b b e n wij
le u k v rijwillig e rs we rk

Een jarenlange wens werd vorig jaar werkelijkheid:
de Vrijwilligerscentrale van de Hoeksche Waard,
onderdeel van Welzijn Hoeksche Waard, kreeg een
eigen website. Voor organisaties en vrijwilligers beter
vindbaar en te onderscheiden van de website van
Welzijn Hoeksche Waard om duidelijk te maken dat de
Vrijwilligerscentrale Hoeksche Waard zich inzet voor alle
vrijwilligersorganisaties in de Hoeksche Waard.
Kijk eens, uw koets staat al voor. Dan hoeft
u dat hele stuk naar de apotheek niet te lopen.

‘Dit wilden we al jaren, maar de ruimte en tijd ontbraken
steeds om het te realiseren. Ook de urgentie was er eerder
niet echt. Terwijl aan de managementinformatie van de
website al jaren te zien was dat de meeste bezoekers op
zoek waren naar de vacaturebank. Daarvoor moesten ze
dan eerst via een aantal tabs naar de juiste pagina waar dat
overzicht te vinden was. Dat wilden we veranderen’, vertelt
Ria Folkertsma die de bouw coördineerde.
‘Als Covid dan iets bracht, was het de ruimte binnen de
Vrijwilligerscentrale om deze wens uit te voeren. We zijn
met vrijwilligers gaan kijken wat waar te zien moest zijn
en wat een logische navigatie was. Zij zijn tenslotte de
echte gebruikers van de website. Zo kwamen we tot een

Vrijwillig e rs g e zo c h t
in d e H o e k s c h e Wa a rd

Niets hoeft, alles kan.
En alles op vrijwillige basis. Alle hulp is welkom.

heel duidelijke en overzichtelijke website waar mensen
heel makkelijk kunnen vinden wat ze zoeken en waar ook
organisaties snel kunnen vinden wat voor hen interessant is
en een vacature kunnen plaatsen.’
‘In december is de website online gegaan. Zodra het
vrijwilligerswerk weer wat meer gaat leven, gaan we met een
campagne meer bekendheid geven aan de nieuwe website.
Mensen en organisaties komen nu veel sneller op de goede
pagina’s als ze op zoek zijn naar leuk vrijwilligerswerk, advies,
een training of als ze een vacature aan te bieden hebben!’



Samen

werken aan verbinding

Als er iets duidelijk werd in 2020 was het wel dat in de
Hoeksche Waard veel wordt samenwerkt. Oók in tijden
waarin dat nodig is. Toen in maart 2020 de eerste lockdown
werd afgekondigd en de zorgorganisaties overvallen
werden door de eerste golf zieken, kwam meteen
ook een hulpbeweging op gang. De zorgorganisaties,
gemeente, het Rode Kruis en Welzijn Hoeksche Waard
werden overstelpt met telefoontjes van mensen die een
warm initiatief wilden opzetten, hulp aanboden, of een
hulpvraag hadden. Om te zorgen dat deze vragen en
aanbod bij elkaar kwamen, werd besloten een gezamenlijke
hulpdienst op te zetten, gecoördineerd door Welzijn
Hoeksche Waard. Hartverwarmend was het om te zien dat
er meer vrijwilligers waren die hun hulp aanboden dan er
hulpvragen kwamen. Gebleken is dat men in de Hoeksche
Waard klaarstaat voor een ander.
En niet alleen in tijden van noodzaak staan de organisaties
naast elkaar. Er zijn in de Hoeksche Waard verschillende
samenwerkingsverbanden die moeten voorkomen dat
mensen schulden krijgen, die ouderenmishandeling willen
stoppen en die samen zorgen voor een dementievriendelijke
Hoeksche Waard. Waarin met gemeente Hoeksche Waard
partijen in de zorg, de woningcorporatie en andere
organisaties zonder schotten wordt gekeken naar het beoogde
resultaat: een veilige samenleving waarin iedereen meetelt

Burgemeester Bram van Hemmen overhandigt een soeppakket
aan medewerkers van Politie ZHZ. Alle hulpverleners wordt zo
een hart onder de riem gestoken. Een initiatief van een inwoner
dat met hulp van Welzijn Hoeksche Waard werd gerealiseerd.
(Klik op de foto voor het artikel.)

en iedereen meedoet. Het zijn samenwerkingsverbanden die
als voorbeeld gelden voor de brede regio en waarin Welzijn
Hoeksche Waard vaak de verbindende factor is. Vanuit haar
motto: met elkaar, voor elkaar.
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Myron Hamming schreef samen met Erik Scherder de Beweeggids voor mensen met dementie en gaf een workshop tijdens
de Inspiratiedag Hersenen in Beweging op 21 september 2020.

Raad van Toezicht
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Bedankt voor de fijne, constructieve samenwerking waarmee
we werken aan een samenleving die verbonden is.
We hopen met dit sociaal jaarverslag de verhalen achter de cijfers
te hebben laten zien.

