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Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Welzijn Albrandswaard (verder ook te noemen SWA).  
Dit jaarverslag geeft een inhoudelijke weergave van de activiteiten die Stichting Welzijn Albrandswaard in 2020 heeft 
verricht. Met veel enthousiasme en betrokkenheid is er uitvoering gegeven aan het gemeentelijk beleid ten aanzien 
van welzijn met onze professionals en vrijwilligers.   

Terugkijkend heeft het afgelopen jaar veel gevraagd van onze medewerkers, vrijwilligers en inwoners van 

Albrandswaard. In maart 2020 lag Nederland en dus ook  Albrandswaard ineens grotendeels stil. Vanuit de 

coronamaatregelen waren er veel uitdagingen om onze doelgroep te blijven bedienen. Gelukkig werd het sociaal 

werk door het Rijk als cruciaal beroep aangewezen. Voor de meest kwetsbare inwoners mochten wij, met alle 

veiligheidsmaatregelen in acht genomen, activiteiten en diensten blijven leveren. Zo hebben wij via Albrandswaard 

Helpt! diverse nieuwe (steun)activiteiten met vrijwilligersgroepen opgezet. Denk aan de boodschappendienst, 

belmaatjes, etc. Na een aantal weken alleen telefonische bereikbaarheid, mocht Vraagwijzer haar deuren weer 

openen. Ook voor de ouderen en mantelzorgers bleven wij op afstand nabij. Voor jongeren hebben wij ingespeeld 

op wat wel kon door bijvoorbeeld online-activiteiten te organiseren, de beweegkaart te ontwikkelen en coaching 

aan te bieden. Het motto van 2020 was dan ook meebewegen op het ritme (en de mogelijkheden) van de 

samenleving. 

 

In dit jaarverslag geven wij u een beeld van de resultaten vanuit de prestatieafspraken 2020-2024. Dit conform de 

afspraak over de wijze van vastlegging op basis van deze prestatieafspraken. Echter, gelet op de coronamaatregelen 

hebben wij extra passages toegevoegd. Hierin beschrijven wij kort waarop aanvullend en/of anders is geleverd gelet 

op de coronamaatregelen vanuit het Rijk.  

 

Wij danken de gemeente en inwoners voor het vertrouwen en kijken uit naar de toekomst.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

W.T.A. Ruybroek 

Directeur- Bestuurder   
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Organisatie 
 

Onderstaand de korte weergave van onze visie, missie, kernwaarden en organigram. 
 
Visie 
 
De visie van SWA is: ‘het bevorderen van maatschappelijke participatie van alle inwoners van 
Albrandswaard door de ontwikkeling, ondersteuning en uitvoering van projecten en/of activiteiten op 
het terrein van welzijnswerk’. 
 

Het stimuleren van eigen initiatief en het versterken van de eigen kracht van inwoners van Albrandswaard is 

ons uitgangspunt. Daarbij hebben wij extra oog voor de meer kwetsbare inwoners van deze gemeente die 

tijdelijk of nog niet beschikken over deze kracht.  

 
Missie 
 
De missie van SWA is: ‘het activeren en laten participeren van inwoners tot het nemen van 

verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, het dragen van (mede)verantwoordelijkheid voor een goede 
leefomgeving en voor het welzijn van mede-inwoners die ondersteuning nodig hebben’. 
 
 
Om de visie en missie te bereiken, werken we bij SWA vanuit verbinding,  zijn wij innovatief en 
gedreven, met als uitkomst een resultaat waarin de inwoners van Albrandswaard zich herkennen.  
 

Kernwaarden 
De kernwaarden vanuit het collegeprogramma van de gemeente Albrandswaard vertalen wij als volgt 
voor SWA: wij werken vanuit een drietal kernwaarden die richtinggevend zijn aan het denken en 
handelen vanuit welzijn. In de uitvoering richt SWA zich op alle inwoners en/of hun naasten die een 
hulp-, ondersteunings-, of welzijnsvraag hebben binnen Albrandswaard. 

 

Dichtbij 
 
SWA is zichtbaar en toegankelijk voor inwoners en organisaties in de gemeente Albrandswaard. De 
diensten die door SWA worden aangeboden zijn tegen een minimale eigen bijdrage of waar mogelijk 
kosteloos om een zo breed mogelijk bereik te houden binnen onze doelgroep. 

 

Verbindend 
 
SWA weet mensen onderling en mensen met organisaties te verbinden, zodat ze iets voor elkaar kunnen 
betekenen. 

 

Onafhankelijk 
 
SWA zet in op datgene dat het beste aansluit bij de levensbehoefte van de individu of de groep. SWA is 
onafhankelijk in de samenwerking met, of de toeleiding van, mensen naar andere organisaties. Het enige 
belang is het welzijn van mensen. 
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Organisatiestructuur  

SWA is een stichting en wordt bestuurd door een Directeur-bestuurder, op basis van het ‘Raad-van-Toezicht-model’. 

De Raad van Toezicht controleert en beoordeelt het functioneren van de Directeur-bestuurder.  

 

 

Organisatieontwikkelingen 

Belangrijk uitgangspunt is om blijvend te investeren in het personeel/vrijwilligers, de organisatie en 

netwerkontwikkelingen. Dit om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen en te versterken. In 2020 hebben o.a. 

de volgende ontwikkelingen voorgedaan zich vormgegeven: 

Organisatie 

• Vervolgimplementatie registratiesysteem Hello’s gekoppeld aan de prestatieafspraken voor 2021 en 

algemene training; 

• Inrichting Vrijwilligersvacaturebank; 

• Ontwikkeling en implementatie van het strategisch personeelsbeleid 2020-2024 (waaronder nieuw 

functiegebouw, klachtenprocedure en opleidingsbeleid); 

• Voorbereiding implementatie digitaal HRM systeem. 

Personeel/vrijwilligers 

• Inrichting van een formele personeelsvertegenwoordiging in samenwerking met KijkopWelzijn Barendrecht; 

• Voorbereiding en/of uitvoering van training/intervisie met werksoorten, waaronder: 

o Algemene gecertificeerde training Jongerencoaching  

o Vraagwijzer (wordt in 2021 uitgevoerd vanwege coronamaatregelen) 

• Inzet loopbaanbudget; 

• Waardering vrijwillige inzet op afstand vormgeven. 

Netwerk 

• Vervolganalyse Dementievriendelijke gemeente versus aanpak mantelzorg; 

• Oplevering rapportage Welzijn op Recept en mogelijke vervolgaanpak; 

• Voorbereiding convenant Een tegen Eenzaamheid; 

• Voorbereiding en inzet Akkoord van Albrandswaard; 

• Nieuwe focus en invulling Wonen, Zorg en Welzijn Beraad.  
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Rapportage per werksoort 

1. Jeugd- en Jongerenwerk, jongeren- en wijkcentra en Buurtsportcoach  
Kerndoelen:  

• Een belangrijke bijdrage leveren aan de integrale samenlevingsopbouw in de woonkernen 
en wijken van Albrandswaard. SWA is de verbinder. 

• SWA levert een bijdrage om jeugdigen te laten participeren in de Albrandswaardse 
samenleving. 

• SWA levert een bijdrage om te voorkomen dat jeugdigen tussen wal en schip raken. 
 

Hoofdresultaatgebied 
1.1 Ontmoeting en (arbeids)participatie 
1.2 Preventie, signalering en coaching in samenhang met de wijkteams 
1.3 Exploitatie vastgoed 
1.4 Ondersteuning waar nodig 

 
Resultaten worden door de gemeente gemeten middels 

• Waar staat je gemeente 

• Veiligheidsmonitor 

• Gezondheidsmonitor 

• Bestuursrapportage sociaal domein 

• Jaarverslag/-rekening SWA 

 

Doelstelling 1.1 Ontmoeting en (arbeids)participatie 
1. SWA kent de jeugd van Albrandswaard en ondersteunt hen bij het vinden van hun plek in de 

Albrandswaardse samenleving. 
2. SWA helpt jongeren bij het organiseren en realiseren van hun initiatieven en is een 

verbindende schakel richting buurt, organisaties, instanties en verenigingen. Dit doet zij 
zonder het initiatief over te nemen of er verantwoordelijk voor te worden . 

3. SWA is ondersteunend in de toeleiding naar werk of opleiding. 

Resultaat 1.1 
a. Jongeren weten SWA te vinden en voelen zich ondersteund wanneer zij een beroep op hen 

doen voor het realiseren van hun initiatieven. 
b. SWA is betrokken bij buurtinitiatieven of activiteiten die door verenigingen, instellingen en 

bewoners worden georganiseerd. 
c. Openstelling Het Lokaal (voorheen JCA) en wijkcentra ten behoeve van zelforganisatie, 

ontmoeting en talentontwikkeling. Er vinden, naar behoefte, verschillende activiteiten 
plaats op de diverse beschikbare locaties. 

d. Jongeren worden gestimuleerd om een eigen visie op hun leefomgeving te ontwikkelen.  
e. Vanuit de aanpak Jeugdwerkloosheid Albrandswaard worden jaarlijks 12 jongeren, die een 

afstand tot de arbeidsmarkt hebben en die niet uitkeringsgerechtigd zijn, begeleid naar 
betaald werk of een opleiding. 

Wat is gedaan/bereikt?  
a. De jongerenwerkers weten de jongeren te vinden binnen Albrandswaard. Door de 

ambulante rondes weten de jongerenwerkers waar de hotspots zijn en welke jeugd zich 
waar bevindt. Daarbij maken zij gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram en 
Twitter om hun herkenbaarheid te vergroten. Hierdoor weten jongeren de weg naar het 
Jongerenwerk steeds beter te vinden voor een hulpvraag. Ook door samenwerking met 
netwerkpartners (bijv. Wijkteam, Politie, BOA’s, Halt, de Jonge Krijger, Pak je Kans en 
Buurtpreventie Albrandswaard) is er een goede doorverwijzing naar het Jongerenwerk. 
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b. SWA helpt bij het realiseren en organiseren van activiteiten en buurtinitiatieven. In 2020 
konden vanwege de Coronamaatregelen helaas veel initiatieven en activiteiten niet 
doorgaan.  

c. In wijkcentrum Portland en Het Lokaal zijn wekelijks openstellingen voor jeugd en jongeren 
waar zij terecht kunnen om te ontspannen of om deel te nemen aan activiteiten. Tijdens 
deze openstellingen is een jongerenwerker en/of een buurtsportcoach aanwezig waarbij zij 
terecht kunnen met vragen omtrent school, werk, geld, pesten, gezondheid, de gevaren van 
drugs/drank en social media. In het Lokaal is 1x per 2 weken een open inloop sport-en 
spelmiddag. Deze openstellingen en inloopmiddagen hebben alleen buiten de periodes van 
lockdown plaatsgevonden. 

d. De jongerenwerkers en buurtsportcoaches komen in alle drie de dorpskernen van 
Albrandswaard in contact met jongeren. Met deze jongeren is  waar gewenst in gesprek 
gegaan om te kijken hoe zij het leven in Albrandswaard ervaren. Samen werd 
geïnventariseerd of er knelpunten waren en hoe deze aangepakt konden worden. Ook 
werden de jongeren geactiveerd om te bewegen.  

e. Om de jongeren die geen werk of opleiding hebben en niet weten hoe ze verder moeten op 
dit punt te ondersteunen, is er het project Jeugdwerkloosheid. In 2020 zijn vanuit dit project 
12 jongeren die afstand tot de arbeidsmarkt hadden en niet uitkeringsgerechtigd waren, 
succesvol begeleid naar betaald werk en/of een opleiding. 

 

Doelstelling 1.2 Preventie, signalering en coaching in samenhang met de Wijkteams 
1. Het realiseren van een preventief aanbod, gericht op gameverslaving, middelengebruik en het 

ondersteunen bij individuele problematiek. 
2. Het bieden van een coachingstrajecten aan jongeren/adolescenten, zo mogelijk in samenhang 

met en als onderdeel van het Wijkteam of direct vanuit het Jongerenwerk, gericht op de 
leefwereld van jongeren. De professionele autonomie van jongerencoaching blijft behouden. De 
jongerencoach heeft het case management over het coachingstraject van de jongeren, maar 
werkt vanuit het zuivere regie model, niet alleen. 

3. De jongerencoach hanteert een methode van empowerment en normalisering van gedrag. 
Labelen van jongeren in termen van ziekte en/of gedrag wordt binnen de coaching niet gedaan. 
In samenspraak met het Wijkteam kan bij zorgwekkende problematiek externe expertise 
worden ingezet indien het de deskundigheid van de jongerencoach overstijgt. De jongerencoach 
behoudt echter de regie. 

Resultaat 1.2 
a. Vanuit het Jongerenwerk is een preventief lesaanbod ontwikkeld gericht op gamen, 

middelengebruik en veiligheid. Dit lesaanbod wordt aan alle lokale basisscholen 
aangeboden en tevens jaarlijks ingezet op de locaties van het Jongerenwerk. 

b. Op jeugd overlastmeldingen wordt snel gereageerd, het Jongerenwerk 
ondersteunt/bemiddelt bij klachten en meldingen die met jeugd te maken hebben. 

c. SWA levert jongerencoaching aan het Wijkteam, waarbij zij casusregie voert over jongeren 
en in geval van gezinsproblematiek afstemt met de casusregisseur van het gezin. Hierbij 
staat de leefwereld van de jongere centraal en wordt het Jongerenwerk als vindplaats en 
toeleiding ingezet.  

d. SWA pakt een rol bij het “normaliseren” van casuïstiek en het leren “gekanteld” te denken 
van professionele hulpverleners binnen het Wijkteam. 

e. SWA respecteert de afspraken over privacy en bespreekt geen Wijkteam casuïstiek, die niets 
met SWA te maken heeft, in de organisatie. De aansturing van de deelnemers aan de 
Wijkteams ligt bij de wijkteam coördinator. 

f. SWA borgt de kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers. 
g. De directeur van SWA vraagt ter beoordeling van het functioneren van de jongerencoaches 

om input aan de wijkteam coördinator. 
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Wat is gedaan/bereikt? 
a. In opdracht van Openbare Orde en Veiligheid is in 2020 verslavingspreventie door het 

Jongerenwerk uitgevoerd. Jongeren zijn zich ervan bewust gemaakt wat de gevaren zijn van 
drank, drugs en gameverslaving. Dit is gedaan door informatiemateriaal via de social media 
kanalen van het Jongerenwerk te verspreiden.  

b. Wanneer meldingen van overlast binnenkomen, inventariseren jongerenwerkers samen met 
netwerkpartners zo snel mogelijk om welke jongeren het gaat en de inhoud van de melding, 
om vervolgens met deze jongeren in gesprek te gaan. Het aantal meldingen in 2020 was 
circa 25. Dit was hoger dan de ervaringscijfers van voorgaande jaren. De toename van 
overlastmeldingen is voornamelijk te verklaren door de coronamaatregelen, waardoor er 
meer jeugd op straat te vinden was. 

c. Met de komst van de Wijkteams heeft SWA ingezet op jongerencoaching. De jongerencoach 
is onderdeel van het Jongerenwerk en is zowel werkzaam binnen het reguliere 
Jongerenwerk als in het Wijkteam. De jongerencoach begeleidt jongeren individueel op 
verschillende leefgebieden zoals school, de thuissituatie en vrijetijdsbesteding. In 2020 zijn 
door de jongerencoach 37 jongeren begeleid. Dit aantal is ongeveer gelijk aan 2019. 

d. In de praktijk blijkt de laagdrempelige benadering van de jongerencoach succesvol te zijn. 
Jongeren weten de jongerencoach buiten het Wijkteam om te benaderen. Deze instroom is 
in samenspraak met het Wijkteam gewaarborgd en is een positieve ontwikkeling in het 
kader van preventieve maatregelen. 

e. De jongerencoach van SWA heeft een geheimhoudingsplicht welke in de praktijk nageleefd 
is. Indien de jongerencoach een vraag voor wilde leggen aan een collega, werd de casus 
anoniem besproken. 

f. De medewerkers van SWA werden gestimuleerd tot zelfontplooiing,  door inzet op scholing, 
cursussen, intervisiemogelijkheden vanuit het Wijkteam en SKJ registratie.  

g. Minimaal één keer per jaar hebben de directeur van SWA en de wijkteam coördinator 
overlegd over het functioneren van de wijkteammedewerker(s) van SWA. 

De invloed van Corona op de werkzaamheden en activiteiten van het Jongerenwerk 
Door de coronamaatregelen konden activiteiten op de scholen, tijdens de scholenmarkt, Chillzones 
en/of jeugdactiviteiten helaas geen doorgang vinden. Er is voor jongeren een alternatieve 
mogelijkheid gecreëerd om via WhatsApp contact op te nemen met het Jongerenwerk, voor vragen 
en advies gericht op gameverslaving, middelengebruik en voor ondersteuning bij individuele 
problematiek. Wekelijks wordt zowel vanuit jongerencoaching hierover vragen gesteld.  
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Doelstelling 1.3 Exploitatie vastgoed 
1. Beheer en exploitatie van Het Lokaal (voorheen JCA), wijkcentrum Portland en de 

Boekenstal. 

Resultaat 1.3 
a. Beheer en exploitatie van de accommodaties volgens de afgesloten overeenkomsten. 
b. Veiligheid is te allen tijde gewaarborgd (vergunningen op orde, houden aan wet- en 

regelgeving). 
c. Voorkomen/beperken van overlast voor de buurt (overleg met buurtbewoners en 

ondernemers). 
d. Het Lokaal, wijkcentrum Portland en wijkcentrum De Boekenstal zijn laagdrempelige 

ontmoetingsplekken waar iedereen zich thuis voelt en graag komt. 
e. Jaaroverzicht van activiteiten in het Lokaal. 

Wat is gedaan/bereikt? 
a. Het beheer en de exploitatie van de drie wijkcentra is uitgevoerd voor zover dit mogelijk 

was met inachtneming van de coronamaatregelen. Naast de beheerder zijn in de wijkcentra 
ook een aantal vrijwilligers en oproepkrachten werkzaam. In 2020 zijn diverse kleine 
verbouwingen door de beheerder en vrijwilligers uitgevoerd om de locaties presentabel te 
houden. Te denken valt aan de verbouwing van de keuken, een extra vergaderlocatie, etc. 
Gelet op het geringe budget dat jaarlijks beschikbaar is voor onderhoudskosten wordt de 
komende periode overleg gevoerd inzake een actualisatie van het meerjaren-
onderhoudsplan en kostendekking hiervan. 

b. T.b.v. de veiligheid worden regelmatig controles uitgevoerd onder andere door de 
brandweer en experts bij de gemeente.  

c. Om overlast te beperken wordt rekening gehouden met de buurt, afspraken en 
sluitingstijden worden in acht genomen. Voor het Lokaal zijn hierover een tweetal 
overleggen geweest met buurtbewoners. 

d. De wijkcentra zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken. Inwoners lopen gemakkelijk binnen 
voor een activiteit of om een boek op te halen. In 2020 was het door de coronamaatregelen 
beperkt mogelijk om activiteiten te organiseren. Waar mogelijk zijn activiteiten doorgegaan. 
In de praktijk zijn dit voornamelijk activiteiten voor de jeugd geweest. 

e. Een overzicht van de activiteiten in het Lokaal in 2020 is als bijlage toegevoegd aan dit 
Jaarverslag. 

De invloed van Corona op de werkzaamheden en activiteiten in de Wijkcentra 
De verschillende wijkcentra zijn tijdens de lockdowns gesloten geweest. In deze perioden is getracht 
zo veel mogelijk klein onderhoud te plegen en extra schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren.  
 
De herhalingscursussen BHV van een aantal werknemers en vrijwilligers van Het Lokaal en de 
wijkcentra hebben niet plaats kunnen vinden. Zodra dit mogelijk is, wordt dit in 2021 opgepakt.   
 
Door het uitblijven van gebruikersvergoedingen en baromzet vanwege de coronamaatregelen is er 
een aanzienlijk verlies ontstaan. Wanneer activiteiten wel mogelijk waren, is gewerkt volgens de 
richtlijnen en veiligheidsvoorschriften van het RIVM. 
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Doelstelling 1.4 Ondersteuning waar nodig 

1. Het versterken van de sociale cohesie in wijken en tussen groepen mensen in 
samenwerking met diverse partners binnen de sectoren Sport, Cultuur, Welzijn, Zorg en 
Onderwijs. 

2. Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de algemene volksgezondheid en het 
bevorderen van de lokale infrastructuur voor Sport, Cultuur, Welzijn, Zorg en Onderwijs 
met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. 

Resultaat  
a. Faciliteren van een aanbod voor doelgroepen die op dit moment geen tot weinig gebruik 

maken van een (sport- en beweeg-)aanbod, waaronder kwetsbare groepen (o.a. ouderen, 
mantelzorgers, ‘meiden’, mensen met een beperking en mensen in een sociaal isolement).   

b. Een bijdrage leveren aan talentontwikkeling. 
c. Het realiseren van de verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren 

zoals Zorg, Welzijn, Cultuur, Onderwijs. 
d. Beweegaanbod voor alle inwoners van Albrandswaard. 
e. Het koppelen van informatie en advies over een gezonde leefstijl en voeding aan (bestaand) 

aanbod, in samenwerking met relevante samenwerkingspartners. 
f. Op eigen initiatief én op verzoek van het Wijkteam aansluiten bij lopende casuïstiek en 

cliënten ondersteunen bij vragen of het vinden van een passend aanbod. 

Wat is gedaan/bereikt? 
a. De Buurtsportcoach ondersteunt buurtinitiatieven, organiseert evenementen en verbindt 

activiteiten die door maatschappelijke organisaties, gemeente en het bedrijfsleven zijn 
opgezet. Een aantal voorbeelden van deze activiteiten zijn: structureel wandelen met 
ouderen/mensen met medische klachten, fietsgroep 40+ en ‘Buurtsportcoach bus on tour’. 
Ook is er ondersteuning geboden bij gymlessen, waardoor 4 kinderen met een beperking 
mee konden doen met de gymles in het regulier onderwijs. Afgezien van de lockdowns 
binnen het basisonderwijs heeft deze ondersteuning 1 x per 2 weken plaatsgevonden. 

b. Door het organiseren van activiteiten kunnen jongeren hun talenten ontwikkelen. In 2020 
zijn (mede) met dat doel de volgende activiteiten georganiseerd: 2 sport- en spelweken (60 
deelnemers per week), de week van de Huttenbouw (150 kinderen), (online en fysiek) 3 FIFA 
toernooien (gemiddeld 40 deelnemers). Tevens speelden de Buurtsportcoach en het 
Jongerenwerk een ondersteunende rol bij het Beachevent (460 deelnemers), dit jaar betrof 
dit evenement alleen de clinics voor scholen.  

c. De Buursportcoach organiseert activiteiten waaraan inwoners van Albrandswaard met een 
achterstand of beperking op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen. Een voorbeeld 
hiervan is de Nieuwkomerssport (25 kinderen per keer). Deze activiteit heeft buiten de 
periodes van lockdown wekelijks plaats gevonden. Sport- en cultuurverenigingen, het 
Onderwijs, het Wijkteam en andere netwerkpartners weten de Buurtsportcoach steeds 
beter te vinden. Vanuit het Wijkteam worden wekelijks casussen die te maken hebben met 
sport en bewegen bij de Buurtsportcoach aangemeld, in 2020 zijn 16 personen begeleid.  
Ook fysiotherapie praktijken wijzen cliënten steeds vaker op de  
begeleidings-/ondersteuningsmogelijkheden van de Buurtsportcoach. 

d. Door het organiseren van sporttoernooien voor jeugdigen, het opzetten van een 
wandelgroep voor ouderen en te ondersteunen bij het Beachevent heeft de 
Buurtsportcoach een bijdrage geleverd aan het beweegaanbod voor alle inwoners van 
Albrandswaard.  De schoolvoetbaltoernooien konden in 2020 helaas vanwege de lockdowns 
niet doorgaan. 

e. De Buurtsportcoach heeft in 2020 vanwege de coronamaatregelen helaas geen uitvoering 
kunnen geven aan het programma: ”leven als een topsporter”. In dit programma krijgen 
kinderen op de basisschool les over wat een gezonde leefstijl inhoudt, het krijgen en 
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onderhouden hiervan, o.a. door een gezond eetpatroon en sport. De lessen zullen zo 
mogelijk in 2021 weer opgepakt worden. 
In maart 2020 stonden 3 reanimatie/AED-trainingen gepland voor vrijwilligers van 
Albrandswaard. Vanwege de coronamaatregelen zijn deze trainingen uitgesteld tot 2021. 

f. De Buurtsportcoach levert in samenwerking met het Wijkteam een belangrijke bijdrage door 
cliënten zowel individueel als in groepsverband te coachen en te begeleiden richting het 
reguliere cultuur-en sportaanbod. De Buurtsportcoach pakt een rol bij het “normaliseren” 
van casuïstiek en het leren “gekanteld” te denken van professionele hulpverleners binnen 
het Wijkteam. Het afgelopen jaar zijn, mede door Corona, meer aanmeldingen vanuit het 
Wijkteam binnen gekomen. In samenwerking met het Wijkteam en de huisartsen begeleidt 
de Buurtsportcoach individuen op het gebied van sport en op sociaal vlak. Dit gebeurt onder 
andere door: te wandelen om de gezondheid te bevorderen en om sociale contacten te 
hebben, te boksen om “problemen” af te reageren, of door fietslessen aan te bieden voor 
vluchtelingen. Bij de wekelijkse wandelingen zijn er ongeveer 35 deelnemers. Wat betreft de 
groepsgrootte is steeds rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Ook het 
“individuele” wandelen heeft ondanks alle beperkingen op een veilige manier plaats kunnen 
vinden. 

De invloed van Corona op de werkzaamheden en activiteiten van de Buurtsportcoach 
Door COVID-19 is het jaar voor iedereen anders verlopen dan voorgaande jaren. Bestaande 
activiteiten konden veelal geen doorgang vinden vanwege gezondheidsrisico’s. 
De volgende activiteiten zijn in 2020 aangeboden ter vervanging van reguliere activiteiten, steeds 
met inachtneming van de geldende maatregelen: 

• 19 beweegchallenges gepost via Facebook; 

• Van maart t/m eind 2020 wekelijkse ondersteuning bij de opstart en, samen met vele 
vrijwilligers, de uitvoering van de boodschappendienst Albrandswaard Helpt!  

• Diverse vrijwilligerswaarderingen, ter vervanging van vrijwilligersbijeenkomsten; 

• 17 keer ‘Buurtsportcoachbus on tour’ (maximaal 4 per keer); 

• Beweegkaart voor ouderen, éénmalig ontwikkeld en via Facebook gedeeld; 

• 3 keer Balkon in beweging (voornamelijk voor ouderen);  

• 1 keer water-activiteit in Portland; 

• Ondersteuning bij de Dag voor de Jonge Mantelzorgers en de Brusjesdag;  

• Voetbaltoernooien bij SV Poortugaal op 30 en 31 december (ipv het oliebollentoernooi in de 
Sporthal), 80 deelnemers; 

• Ondersteunen van scholen bij de alternatieve gymlessen op sportverenigingen en in het 
Bakkerspark (Portland). Deze lessen vonden na de eerste lockdown gedurende 6 weken 3 
maal per week plaats; 

• Ondersteunen van OBS de Grote Reis bij het opnemen van instructiefilmpjes om de 
leerlingen te stimuleren thuis te sporten. 
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2. Vraagwijzer / Loket Zorg en Welzijn /Cliënt advisering  

 
Kerndoelen:  

• Het geven van informatie en advies. 

• Het geven van goede ondersteuning voor iedereen met een zorgvraag. 

• Screening, vraagverheldering en doorverwijzing naar oplossing en indicatiestelling. 
 

Hoofdresultaatgebied 
2.1 Laagdrempelig en korte lijnen 
2.2 Bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners van Albrandswaard 
2.3 Monitoring en sturing sluiten aan bij de kwartaalrapportages van het sociale domein 

 
Resultaten worden door de gemeente gemeten middels 

• Klanttevredenheidsonderzoek 

• Waar staat je gemeente 

• Bestuursrapportage sociaal domein 

• Jaarrekening gemeente  

• Jaarverslag/-rekening SWA 

• kwantitatieve metingen Vraagwijzer 
 

 

Doelstelling 2.1 Laagdrempelig en korte lijnen 
1. Vraagwijzer is er voor alle inwoners (laagdrempelig).  
2. Vraagwijzer is de ingang voor alle vragen, advies en doorverwijzing (korte lijnen) op het 

gebied van Welzijn, Zorg, Dienstverlening, Jeugd, Werk en Inkomen.  
3. Vraagwijzer is vangnet/voorpost voor de Wijkteams. 
4. Een kortdurend integraal adviestraject. 
5. Aansluiten bij het voorbereidingsteam van het wijkteam om korte lijnen en welzijn expertise 

te borgen. 

Resultaat  
a. Inwoners van Albrandswaard  weten Vraagwijzer te vinden.  
b. Mensen zijn en voelen zich geholpen door Vraagwijzer. 
c. Vraagwijzer biedt 24 uur per dag duidelijkheid waar (crisis)hulp kan worden verkregen op 

het gebied van Welzijn, Jeugd en Zorg. 
d. Doorzetten daar waar het moet, afhandelen daar waar het kan. 
e. Vraagwijzer wordt bemenst door professionals en kan een toegang zijn voor WMO 

voorzieningen, voor indicatiestelling en verwijzing, inzet welzijnsarrangementen en zo nodig 
doorzetten naar het Wijkteam. De vrijwillige receptiefunctie dient enkel voor ontvangst en 
verwijzing naar de Vraagwijzer.  

f. Inwoners zijn bekend met het aanbod van Vraagwijzer en maken hier ook gebruik van. 

Wat is gedaan/bereikt? 
a. Inwoners van Albrandswaard weten Vraagwijzer goed te bereiken, zowel telefonisch als 

fysiek. Dit mede door promotie, een vaste locatie en doorverwijzing van partners. Ook de 
inloopspreekuren op werkdagen worden goed bezocht.  

b. Mensen met een hulpvraag voelen zich geholpen mede doordat zelfredzaamheid centraal 
staat bij de advisering. Daar waar zij het zelf kunnen leren, worden zij begeleid. Daar waar dit 
niet lukt, worden zij ondersteund en begeleid naar de juiste partners. 

c. Vraagwijzer is 24 uur per dag bereikbaar door onder andere: telefonische bereikbaarheid en 
achterwacht voicemail, inloopspreekuren op werkdagen en social media. Vraagwijzer is 
maandag t/m donderdag telefonisch te bereiken van 9.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 
9.00 uur tot 12.00 uur. Buiten de spreekuren krijgen bellers een bericht te horen waarin zij 
geïnformeerd worden over de bereikbaarheidsdienst in geval van spoed. Het 
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inloopspreekuur is elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur open met uitzondering op 
feestdagen en vakantieperiodes (aangepast rooster).  

d. Vraagwijzer probeert allereerst zelf het antwoord op de gestelde vraag te geven. Uiteraard 
kan ook doorverwezen worden naar andere ketenpartners. De samenwerking met het 
Wijkteam, Schuldhulpverlening, Huisvesting, WMO en Inkomen verloopt via korte lijnen en 
functioneert naar behoren. 

e. Vraagwijzer heeft 3 professionele consulenten die ondersteund worden door een team van 8 
vrijwilligers die met elkaar de receptie draaiend houden. Vraagwijzer kent de sociale kaart 
van Albrandswaard en uiteraard ook de interne mogelijkheden van SWA. Door het tijdig 
inschakelen van mantelzorgondersteuning of de inzet van een maatje kan een cliënt een 
moeilijke thuissituatie langer volhouden. Vraagwijzer werkt nauw samen met ketenpartners, 
Wijkteams en de gemeente Albrandswaard. 

f. Inwoners weten Vraagwijzer te vinden en maken hier veelvuldig gebruik van. In 2020 is 
tevens extra promotie opgezet via een vernieuwde folder.   

 

Doelstelling 2.2 Bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners van Albrandswaard 
1. Ondersteuning bieden in de nabijheid van mensen. 
2. Bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners van Albrandswaard op basis van eigen 

kracht en laagdrempelige inzet van mensen en middelen. SWA helpt mensen bij het 
zelfstandig regelen van hun ondersteuning. 

Resultaat 2.2 
a. Vraagwijzer ondersteunt het beroep op diverse vormen van professionele zorg- en 

welzijnsdiensten die inwoners van Albrandswaard in staat stellen zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen en leven. Een bijdrage aan de zelfredzaamheid wordt ook 
geleverd door PlusKlus. Kleine karweitjes worden met behulp van vrijwilligers gedaan. 
PlusKlus organiseert ook een aantal Tuinendagen. De coördinatie van PlusKlus ligt bij 
Vraagwijzer. 

Wat is gedaan/bereikt? 
a. Vanuit de huisartsen is het verzoek binnen gekomen om een herstart te maken met Welzijn 

op Recept. In december 2020 is de evaluatie WOR afgerond. De huisartsen zoeken, samen 
met SWA en de gemeente, naar alternatieve inkomensbronnen om een nieuwe vorm van 
een welzijnscoach te realiseren.  

 

Doelstelling  2.3 Monitoring en sturing aansluiten op kwartaalrapportages van het sociale domein  
1. Relevante gegevens leveren voor de kwartaalrapportages decentralisaties van de gemeente 

Albrandswaard. 

Resultaat  
a. SWA en de gemeente stemmen af welke gegevens van SWA voor hen relevant zijn ten 

behoeve van de kwartaalrapportages. 
b. Relevante gegevens worden integraal opgenomen in BAR monitor. 
c. Doelstellingen zijn (in samenspraak met de gemeente) behaald, bijgestuurd of aangepast. 

Wat is gedaan/bereikt? 
a. In 2021 is het door het nieuwe registratiesysteem mogelijk om alle relevante gegevens aan 

de gemeente te leveren.  SWA levert in ambtelijke en bestuurlijk overleggen de gevraagde 
informatie aan. 

b. Zie a. 
c. Zie a. 

De invloed van Corona op de werkzaamheden en activiteiten van Vraagwijzer 
Vraagwijzer is tijdens de eerste lockdown, in de periode van 16 maart tot 6 april 2020, gesloten 
geweest. Wel was Vraagwijzer telefonisch bereikbaar. Toen bleek dat dit voor de doelgroep van 
Vraagwijzer niet goed werkte zijn de inloopspreekuren vanaf 6 april 2020, met inachtneming van de 
richtlijnen en veiligheidsvoorschriften van het RIVM, hervat. 
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3. SWA activiteiten: Informele Zorg / Mantelzorgondersteuning / Welzijnsarrangementen / 

Vrijwilligersondersteuning / Ouderenwerk 
 

Kerndoelen:  

• SWA levert een bijdrage om iedereen mee te laten doen in de lokale samenleving waarbij 
speciale aandacht is voor doelgroepen (o.a. mantelzorgers, vrijwilligers, ouderen, 
gehandicapten, vergunninghouders). 

• Het bevorderen van het zelfstandig functioneren en de zelfredzaamheid van kwetsbare 
inwoners, teneinde de regie over het eigen leven te vergroten, dan wel te behouden, en te 
participeren in de samenleving. 

• Inwoners van Albrandswaard hebben via vrijwilligerswerk/mantelzorg de mogelijkheid hun 
menselijk kapitaal in te zetten ten behoeve van de samenleving en worden hierbij 
ondersteund. 

• SWA activeert de burgerkracht in Albrandswaard en is verbinder op het gebied van Welzijn, 
Zorg, Dienstverlening, Jeugd, Werk en Inkomen. 

 

Hoofdresultaatgebied 

3.1 Versterking van de verbinding tussen vrijwilligers vanuit verschillende posities en tussen 

vrijwilligers en professionals 

3.2 Vrijwilligers ondersteuning en waardering bieden en hen faciliteren in de uitvoering 

3.3 Mantelzorgers ondersteuning en waardering bieden en hen faciliteren in de uitvoering 
3.4 Welzijnsarrangementen 

 
Resultaten worden door de gemeente gemeten middels 

• Klanttevredenheidsonderzoek 

• Waar staat je gemeente 

• Bestuursrapportage sociaal domein 

• Jaarverslag/-rekening SWA 

• kwantitatieve metingen Vraagwijzer 

 

Doelstelling 3.1 Versterking van de verbinding tussen vrijwilligers vanuit verschillende posities 
(vrijwilligers met verenigingen/instellingen, vrijwilligers met professionals) 

1. Een samenhangend informatie-, advies- en ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers. 
2. Een samenhangend informatie-, advies- en ondersteuningsaanbod van welzijnsactiviteiten 

en welzijnsdiensten gericht op inwoners en waar mogelijk gedragen/uitgevoerd door 
vrijwilligers. 

3. SWA kent de verenigingen/instellingen in Albrandswaard op het gebied van Welzijn, Sport, 
Cultuur, Zorg, etc. én de verenigingen/instellingen kennen SWA. 

4. Samen met maatschappelijke partners en vrijwilligers worden afspraken gemaakt om 
vergunninghouders zo snel en goed mogelijk te laten participeren in de samenleving. 

Resultaat 3.1 
a. Het realiseren van een samenhangend informatie-, advies- en ondersteuningsaanbod van 

welzijnsactiviteiten en welzijnsdiensten gericht op inwoners van Albrandswaard die door 
middel van onbetaalde inzet hun menselijk kapitaal inzetten ten behoeve van de 
samenleving en/of Albrandswaardse verenigingen/instellingen. 

b. Het realiseren van een ondersteuningsaanbod op basis van geworven vrijwilligers. 
c. Goede samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. 
d. Vergunninghouders participeren na een periode van 1 jaar naar vermogen in de 

maatschappij. 
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Wat is gedaan/bereikt? 
a. SWA heeft een groot netwerk en jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied 

van vrijwillige inzet. In 2020 is advies gevraagd door o.a. de OVA, Het Boerderijtje, 
Argos, Antes, de Buytenhof, VV Rhoon en Terphuis. De adviezen die verstrekt zijn gingen 
onder andere over verzekeringen voor vrijwilligers, uitkering en vrijwilligerswerk, 
werven van vrijwilligers, scholing voor vrijwilligers en het opzetten van 
vrijwilligersbeleid.  Daarnaast zijn er afspraken geweest met Antes om cliënten van hen 
in te zetten als vrijwilliger bij Het Lokaal. In 2020 waren er vier cliënten die 1 keer per 
week kleine klussen oppakten. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten zal deze 
samenwerking weer worden gezocht.   
Verder is, voornamelijk per mail en telefonisch, ingezet op het informeren en adviseren 
van tientallen vrijwilligersorganisaties/vrijwilligers, om de nieuwe vacaturebank te 
promoten en het vrijwilligerswerk op veel verschillende manieren aantrekkelijk te 
maken. Door andere prioriteiten van organisaties is hier weinig gebruik van gemaakt. Er 
zijn slechts 10 vacatures geplaatst en het aantal nieuw aangemelde vrijwilligers is 20. In 
2021 zal een nieuwe promotiecampagne worden opgezet.  

b. Er is een breed pakket aan maatjes projecten met een preventieve werking. Denk hierbij 
o.a. aan Maatjes Schuldhulp, Taalvrijwilligers en Maatjes kwetsbare gezinnen/ouderen 
(worden verder toegelicht onder welzijnsarrangementen). Het aanbod in de wijkcentra 
is de afgelopen jaren uitgebreid met o.a. taalprojecten, workshops, handwerkclubs, 
inloopochtenden en -middagen voor ouderen, de bibliotheek en een ruimte voor 
ontmoeting.  
SWA heeft sterk ingezet op actuele onderwerpen zoals de verbinding van informele & 
formele zorg, vrijwillige inzet ter voorkoming van eenzaamheid en vrijwilligerswerk en 
nieuwkomers. Zo is er in de Week van de Eenzaamheid met diverse activiteiten 
meegedaan om eenzaamheid onder de aandacht te krijgen en om inwoners te 
activeren. Daarnaast hebben ongeveer 80 nieuwe (tijdelijke) vrijwilligers zich ingezet bij 
nieuwe of alternatieve activiteiten die ontstonden door de coronacrisis en de 
bijbehorende maatregelen, zoals de boodschappendienst van Albrandswaard Helpt!   
In 2020 zijn 3 Albrandswaardse Tuinendagen georganiseerd met gemiddeld 14 
opgeknapte tuinen per keer.  

c. Door het houden van intervisie tussen de professionals en de vrijwilligersgroepen 
(welzijnsarrangementen) wordt de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals 
versterkt. Daarnaast zijn vanuit de diverse werksoorten professionals bereikbaar voor 
vragen van vrijwilligers.  

d. Er is nauw contact met Vluchtelingenwerk en de bibliotheek om de laaggeletterdheid in 
Albrandswaard aan te pakken. Gelet op wisselingen bij partners en de 
coronamaatregelen is hierop in 2020 minder ingezet.  
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Doelstelling 3.2 Vrijwilligers ondersteuning en waardering bieden en hen faciliteren in de 
uitvoering 

1. Vrijwilligers voelen zich gemotiveerd om vrijwilligerswerk te gaan en/of te blijven 
verrichten. 

2. Het realiseren en faciliteren van een samenhangend en integraal aanbod van 
welzijnsactiviteiten en welzijnsdiensten gericht op sociale activering en participatie van 
inwoners van alle leeftijden in de gemeente Albrandswaard. 

Resultaat 3.2 
a. Inwoners van Albrandswaard zijn bekend met het Vrijwilligerspunt en voelen zich 

uitgedaagd zich te informeren over de diverse mogelijkheden van het doen van 
vrijwilligerswerk binnen de eigen gemeente.  

b. Vrijwilligers kunnen een beroep doen op het aanbod van het Vrijwilligerspunt, waardoor zij 
zich met plezier verbinden aan de organisatie en het werk dat zij vrijwillig doen. 

c. Door het gericht werven en inzetten van informele zorg, kan op laagdrempelige wijze 
ondersteuning worden geboden vanuit een vrijwillige inzet. 

d. Inwoners worden gemotiveerd om vrijwilligerswerk te (blijven) verrichten. 

Wat is gedaan/bereikt? 
a. Het Vrijwilligerspunt geeft promotie en voorlichting aan vrijwilligers. Vanwege mogelijke 

dubbele vrijwilligerstaken en een tijdelijke impuls van extra vrijwilligers tijdens de Corona-
periode is het totaal aantal vrijwilligers bij benadering aan te geven. De totale telling op 31 
december 2020 komt uit op circa 250 actieve vrijwilligers. 

b. De vrijwilligers die voor SWA werkzaam zijn worden begeleid door de vrijwilligersconsulent. 
Werkzaamheden van de vrijwilligersconsulent zijn: het coördineren, motiveren, scholen en 
begeleiden van de verschillende vrijwilligers/-groepen alsook het in orde maken van 
contracten, VOG’s en het onderhouden van contact met het UWV voor vrijwilligers met een 
uitkering. 

c. Het Vrijwilligerspunt maakt met regelmaat gebruik van social media, persberichten en 
nieuwsbrieven. De vrijwilligers van SWA kunnen jaarlijks diverse trainingen volgen zoals: 
Omgaan met grenzen, BHV, Dementie en Schuldhulpmaatje. In 2020 heeft het 
Vrijwilligerspunt geen groepstrainingen kunnen geven vanwege de coronamaatregelen. Er is 
daarom ingezet op individueel contact en waar mogelijk intervisiebijeenkomsten voor 
diverse groepen waarin ervaringen gedeeld konden worden.  

d. Wederkerigheid is belangrijk bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Het enerzijds inzetten 
van talenten en anderzijds het terugkrijgen van voldoening is belangrijk om in balans te 
blijven als vrijwilliger. Naast deze wederkerigheid is het van belang om waardering en 
aandacht te geven. Om dit te kunnen doen organiseert SWA normaliter 
vrijwilligersbijeenkomsten. In het eerste kwartaal heeft zo’n bijeenkomst plaatsgevonden, 
na de uitbraak van Corona is overgegaan tot meer individuele waardering (bv. het 
rondbrengen van tompouces, borrelpakketten en kersattenties, maar ook een luisterend 
oor).  

De invloed van Corona op de werkzaamheden en activiteiten van het Vrijwilligerspunt  
Door de uitbraak van COVID-19 is het jaar voor iedereen anders verlopen dan voorgaande jaren. 
Vanuit de gehele organisatie is ingezet op het project Albrandswaard Helpt! als aanvulling op, en 
soms (tijdelijk) ter vervanging van, de dienstverlening. Een belangrijk deel van dit project is mogelijk 
gemaakt door de inzet van (80) tijdelijke vrijwilligers, netwerkpartners en professionals die 
verschillende tijdelijke maatjesprojecten en/of activiteiten vorm gaven. Een greep uit de 
uitgevoerde activiteiten en ontstane diensten: 

• Boodschappendienst; 

• Belmaatjes; 

• Soepactie; 

• Balkonbingo; 

• Maaltijden rondbrengen; 

• Rondbrengen presentjes; 
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• Boeken aan huis brengen; 

• Honden uitlaten; 

• Ontmoetingsbus: 5 keer is het terras opgezet, gemiddeld 20 bezoekers; 

• Wensbus: 10 keer zijn (door inwoners van Albrandswaard voor hun naasten ingediende) 
wensen uitgekomen, variërend van een high tea aan huis, een 1,5 meter chocoladereep 
tot een achtertuin-concert. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door diverse 
sponsoren. 

 

Doelstelling 3.3. Mantelzorgers ondersteuning en waardering bieden en hen faciliteren in de 
uitvoering 

1. Het realiseren van een samenhangend ondersteuningsaanbod gericht op individuele en 
groepsgerichte mantelzorgondersteuning en lotgenotencontact, ter voorkoming van 
overbelasting en uitval bij de mantelzorger.  

2. Het ondersteunen van de informele zorg, zodat deze versterkt wordt en op maat kan 
worden ingezet. 

3. SWA weet wat er leeft, welke partijen er actief zijn en legt verbindingen. 
4. SWA biedt ondersteuning aan waar dat nodig is (ondersteuning, opleiding etc.). 
5. SWA zorgt voor een vangnet voor inwoners in een kwetsbare positie en hun ondersteuners 

(bv. mantelzorgers). 
6. Mantelzorgers weten SWA te vinden en vice versa. 
7. SWA helpt (bv. door voorlichting) bij het voorkomen dat mantelzorgers in een positie komen 

waarin gelegenheid is voor fraude t.o.v. de hulpvrager. 

Resultaat 3.3 
a. Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. 
b. Mantelzorgers hebben via SWA de mogelijkheid hun kennis, kunde en draagkracht te 

verbeteren. 
c. Mantelzorgers van alle leeftijden kunnen een beroep doen op mantelzorgondersteuning, 

met specifieke aandacht voor jeugdige mantelzorgers. 
d. SWA is een verbindende schakel op het gebied van Mantelzorg tussen alle instanties en 

vrijwilligers die daarmee te maken hebben (o.a. wijkverpleegkundigen, huisartsen en 
mantelzorgers). 

Wat is gedaan/bereikt? 
a. Individuele begeleiding is een onderdeel van het voorkomen van overbelasting. Na elke 

aanmelding volgt een intake, waarbij samen met de mantelzorger inzichtelijk wordt 
gemaakt welke zorgtaken er zijn, hoe de balans is tussen draagkracht en draaglast, hoe het 
sociale netwerk eruit ziet en of deze inzetbaar is en wat de mantelzorger nodig heeft om de 
zorg vol te kunnen houden zonder zichzelf daarbij te vergeten. 
Op basis van de intake wordt een ondersteuningsaanbod gedaan. Deze ondersteuning kan 
bestaan uit een luisterend oor, hulp bij praktische vragen, doorverwijzing, hulp bij inzet van 
zorg of ontlasten van zorg. In 2020 zijn 103 nieuwe mantelzorgers aangemeld en 
ondersteund. Naast individuele ondersteuning biedt SWA diverse vormen van 
groepsondersteuning om overbelasting te voorkomen, zoals ontspanningsactiviteiten (yoga, 
wandelen, respijtactiviteiten, respijtdagen) en educatieve ondersteuning (workshops en 
trainingen). Steunpunt Mantelzorg kan mantelzorgers helpen ontlasten van zorg door 
bijvoorbeeld de inzet van respijtmaatjes in de vorm van maatjes kwetsbare ouderen, 
fietsmaatjes of maatjes kwetsbare gezinnen. Om ervaringen, kennis en gevoelens te kunnen 
delen is gebruik gemaakt van de lotgenotencontactmogelijkheden, zoals de contactgroep 
Vergeet me niet (Dementie) en de Oudercontactgroep Autisme. 

b. Om de kennis, kunde en draagkracht te vergroten, is er aanbod geweest op het gebied van 
ontspanning en educatie. Ontspanningsactiviteiten om de draagkracht te vergroten en het 
onderling ontmoeten te motiveren. Waar mogelijk werden wekelijks yogalessen gegeven en 
gewandeld. Deze activiteiten zijn gericht op zowel de mentale als de fysieke conditie, 
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waarbij ontmoeting met andere mantelzorgers onderlinge verbinding oplevert. In de 
contacten met de mantelzorgers werd de behoefte gepeild en daarop ingespeeld.  
Van de geplande workshops/trainingen heeft de workshop ‘Belasting en belastbaarheid’ 
plaats kunnen vinden in 2 sessies, zodat werkende mantelzorgers meer mogelijkheid 
hadden om deel te nemen. Daarnaast heeft 1 respijtactiviteit plaats kunnen vinden voor de 
leeftijd 25+. De Dag van de Mantelzorg is op een andere wijze vormgegeven, waardoor een 
ieder is bereikt met een blijk van waardering, o.a. in de vorm van een bloemenbon. 
Steunpunt Mantelzorg stuurt jaarlijks 3 nieuwsbrieven over actuele informatie omtrent 
Mantelzorg, in 2020 zijn waren dit 6 oplages om alle extra informatie te kunnen delen. 

c. Steunpunt Mantelzorg is toegankelijk voor mantelzorgers van alle leeftijden. Zoals eerder is 
aangegeven is er een groei in het aantal jonge mantelzorgers en jonge gezinnen. Wij zijn van 
een aantal casussen naar officieel 32 gergisteerde en begeleidde jonge mantelzorgers 
gegroeid. Steeds vaker weten zij de weg naar het Steunpunt te vinden. Eind 2020 waren er 
circa 500 geregistreerde mantelzorgers. 
Vanuit de structurele urenuitbreiding is een aanbod ontwikkeld om jonge mantelzorgers te 
voorzien in behoeften en hen te ondersteunen. In samenwerking met KijkopWelzijn zijn 
respijtactiviteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers, drie in de zomerperiode (o.a. 
een bezoek aan De Efteling) en een respijtdag in oktober gericht op ontspanning. Vanaf 
oktober zijn drie connectgroepen jonge mantelzorgers (< 12 jaar en 12-18 jaar) opgezet. 
Deze groepen zijn gericht op ontmoeten, ontlasten en het verhogen van draagkracht.  
Ook door de komst van de Mantelzorgpluim zijn meer mantelzorgers in beeld gekomen. Elke 
aanvraag voor de Mantelzorgpluim wordt door het Steunpunt beoordeeld, zo mogelijk 
geregistreerd en ter afhandeling doorgestuurd naar de afdeling WMO binnen de BAR. In 
2020 zijn 91 nieuwe pluimen aangevraagd.  

d. In 2020 zijn de bestaande samenwerkingsverbanden voortgezet en zo mogelijk 
geoptimaliseerd, bv. samenwerking met casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen en 
huisartsen. Daarnaast zijn de samenwerking en overlegmomenten met de steunpunten 
Ridderkerk en Barendrecht voortgezet. In 2020 is vanuit het Steunpunt een start gemaakt 
tot samenwerking met Argos, betreffende het project dementievriendelijke gemeente. Door 
het vertrek van de predikant is de samenwerking met de Maranathakerk voor het project 
Aandacht voor rouwverwerking stopgezet. In oktober is door de inzet van uitbreiding 
formatie uren Steunpunt een start gemaakt tot samenwerking met de basisscholen, dit zal 
in 2021 verder worden ontwikkeld.  

De invloed van Corona op de werkzaamheden en activiteiten van het Steunpunt Mantelzorg 
Ook tijdens de coronaperiode heeft elke nieuwe aanmelding een intake gekregen, telefonisch, via 
Teams, op een corona-proof locatie of in de buitenlucht tijdens een wandeling. Corona heeft veel 
invloed gehad op mantelzorgers, zij zijn extra belast door het ontbreken van sociale contacten, 
uitval van thuiszorg en dagbestedingen, extra inzet voor thuisscholing van kinderen en het missen 
van ontspanningsactiviteiten.  
Steunpunt Mantelzorg heeft zich extra ingezet door initiatieven tot individuele contacten, het 
aanbieden van ondersteunende diensten vanuit SWA (maaltijden, boodschappen-, kook- en 
belvrijwilligers), een extra luisterend oor, het verbinden van contacten onderling onder 
mantelzorgers, een versterkte samenwerking met casemanagers i.v.m. dreigende opnames en het 
signaleren van ontspoorde zorg.  
Extra activiteiten daarnaast betroffen:  

• Persoonlijk thuisbezoek met presentje  

• Moederdagontbijtjes  

• Kerstkaarten actie jonge mantelzorgers 
 

De contactgroep Vergeet me niet (Dementie) is dit jaar 3 keer bij elkaar geweest (reguliere planning 
7 keer). Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen, kennis en gevoelens met elkaar gedeeld, 
daarnaast worden vraagstukken behandeld en zo nodig deskundigen uitgenodigd. 
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De mogelijkheid om dit online voort te zetten is onderzocht maar gelet op de leeftijd van deze 
doelgroep bleek dit niet haalbaar. Om de afgelaste bijeenkomsten van de contactgroep Vergeet me 
niet op te vangen is met de deelnemers individueel contacten gehouden om te monitoren hoe het 
gaat (voorkoming ontspoorde zorg) en een luisterend oor te bieden. Er is daarnaast extra informatie 
gestuurd over dementie en Corona, beeldbellen, dementie en kerst/corona, waar men terecht kan 
voor hulp en informatie, etc.  
Wij hebben ervaren dat er bij externe partners meerdere crisisopnames geweest  op het gebied van 
dementie t.o.v. 2019 waar onze expertise is gevraagd. Met name door overbelasting van de 
mantelzorgers en de invloed van Corona. In overleg met de betrokken casemanagers is extra contact 
geweest met deze mantelzorgers om hen te steunen, vaak mochten zij niet op bezoek na opname of 
zelfs niet mee met opname, wat vanzelfsprekend veel impact heeft gehad. 

 
De Oudercontactgroep Autisme is in januari 2020 opgestart, de behoefte hieraan bleek na een 
workshop Autisme en individuele contacten met mantelzorgers. In samenspraak met de deelnemers 
zijn de bijeenkomsten 1 x per kwartaal gepland. Deze contactgroep is in 2020 vanwege de 
coronamaatregelen twee keer fysiek bij elkaar geweest. Het doel, het uitwisselen kennis, ervaring 
en gevoelens, werd behaald en de behoefte aan voortzetten is uitgesproken. 

 
Naast de extra nieuwsbrieven konden mantelzorgers informatie vinden op de websites van bv. 
MantelzorgNL, Rijksoverheid, Alzheimer Nederland om antwoord te krijgen op vragen en kennis te 
vergroten. 

 
Tijdens de coronaperiode is extra contact geweest met de casemanagers dementie om de taken te 
kunnen verdelen en mantelzorgers extra aandacht te kunnen geven, met name het monitoren op 
signalen van overbelasting. 
 
Het MDO Argos Zorggroep heeft geen verdere doorgang meer gekregen, de partijen waren 
overbelast door coronaproblemen en de verpleeghuizen niet toegankelijk voor bezoek. 
Er hebben door Corona meer persoonlijke overlegmomenten plaats gevonden met bijvoorbeeld             
huisartsen, wijkverpleegkundigen en het Wijkteam, wat aantoonde dat ook professionals de weg 
naar het Steunpunt inmiddels weten te vinden. 
 

Doelstelling 3.4 Welzijnsarrangementen 
a. Bestrijden van eenzaamheid. Voorkomen of doorbreken van maatschappelijk isolement. 
b. Zorgvragen worden zoveel mogelijk beantwoord met een welzijnsarrangement. 
c. Ondersteuning in de nabijheid van mensen. 

Resultaat  
a. Mensen met een klein netwerk, die ondersteuning nodig hebben en willen worden ook door 

SWA ondersteund om de eventuele steunfiguren in hun omgeving te activeren. 
b. SWA levert een belangrijke bijdrage in de bestrijding van eenzaamheid. 
c. Inwoners kunnen een beroep doen op diverse vormen van professionele zorg- en 

welzijnsdiensten die hen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en 
leven. 

d. SWA heeft een belangrijk aandeel in het ontwikkelen en uitbouwen van burgerkracht. 

 Wat is gedaan/bereikt?  
a. Maatjes voor diverse doelgroepen zijn nog steeds in staat om te signaleren, samen met de 

kwetsbare burger het netwerk in kaart te brengen, te activeren en desnoods uit te breiden. 
De meesten zijn daarin geschoold en nieuwe maatjes hebben een scholing in het 
vooruitzicht zodra de RIVM regels dit toelaten. Consulenten Informele Zorg begeleiden de 
maatjes intensief en raadplegen indien nodig professionals.  

b. De vraag naar vrijwilligers is onverminderd groot. Zeker in het afgelopen jaar waarin veel 
eenzaamheid werd ervaren door kwetsbare thuiswonende mensen. Maatjes werden erg 
beperkt in fysieke huisbezoeken door de coronamaatregelen. Deskundigheidsbevordering 
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kwam nagenoeg stil te liggen. Geplande bijeenkomsten die niet online konden worden 
gerealiseerd zijn verplaatst naar 2021. Het project Albrandswaard Helpt! heeft bijgedragen 
aan nieuwe maatjes voor verschillende doelgroepen. 

c. De consulenten Informele Zorg hebben de coördinatie over verschillende Maatjesprojecten: 
 
Maatjes Kwetsbare Ouderen 
In 2020 heeft SWA 50 maatjes die gekoppeld zijn aan inwoners die thuis wonen, waaronder  
13 nieuwe koppelingen. 4 trajecten zijn in 2020 afgesloten. 
 
Maatjes Kwetsbare Gezinnen 
Er zijn 7 maatjes beschikbaar voor gezinnen met kinderen ouder dan 7 jaar, waarvan er 4 
actief ingezet werden. De vraag naar deze maatjes was afgelopen jaar minimaal. Uit navraag 
bij de professionals blijkt dat deze vragen in de praktijk altijd worden opgepakt door 
professionals van het Wijkteam. Aandachtspunt is om vanuit het Wijkteam formele 
hulpverlening te koppelen aan informele ondersteuning met behulp van maatjes. Dit kan 
een laagdrempeligheid geven aan de hulpvrager en daarbij versterking van hun netwerk. 
Zodra de vraag hiernaar toeneemt zullen nieuwe maatjes worden geworven en opgeleid.  
 
Respijtmaatjes 
Vanuit Informele Zorg zijn 6 respijtmaatjes beschikbaar voor mantelzorgers die respijt nodig 
hebben in verband met hun vaak zware belasting, zeker in het afgelopen jaar. 5 maatjes zijn 
actief en hebben mantelzorgers zo goed als mogelijk ondersteund door belcontact, een 
kaartje en met, waar mogelijk en in onderlinge overeenstemming, fysieke ondersteuning 
met de benodigde beschermingsmiddelen. In 2020 zijn 3 trajecten afgesloten. 
 
Fietsmaatjes Duofiets 
Sinds 2019 is SWA in het bezit van een Duofiets met elektrische ondersteuning. Het maakt 
fietsen weer mogelijk voor mantelzorgers en de kwetsbaren waarvoor ze zorgen. Daarnaast 
heeft SWA een groep fietsmaatjes die met mensen op pad gaan. Momenteel zijn er 7 
actieve fietsmaatjes en staan 4 fietsmaatjes op de reservelijst. Afgelopen jaar is, ondanks de 
2 periodes van lockdown, de fiets 149 keer uitgeleend. De consulenten Informele Zorg 
dragen, gelet op het beweegaanbod, per 1 januari 2021 de coördinatie van de Duofiets over 
aan de Buurtsportcoach. 

 
Praatjesmaatjes 
Voor het project “Albrandswaard Helpt” hebben 11 nieuwe vrijwilligers zich aangemeld als 
belvrijwilliger voor een kwetsbare thuiswonende burger. Zij zijn allen gekoppeld aan een 
vaste “cliënt”. Van beide kanten wordt dit als heel positief ervaren. De training voor deze 
maatjes stond gepland in september 2020, maar is verplaatst naar september 2021. 
 
Maatjes Schuldhulp of Administratie 
Er zijn 22 getrainde maatjes om inwoners die dit nodig hebben te ondersteunen in het 
ordenen en op orde houden van hun financiën. Daarnaast helpen zij mensen met schulden 
die moeten worden aangemeld voor een schuldhulptraject. Zij zorgen er o.a. voor dat de 
gevraagde papieren worden aan geleverd, alles in kaart wordt gebracht en geordend. In 
2020 hebben zij gezamenlijk 32 cliënten ondersteund bij hun administratie. Veel 
ondersteuning was telefonisch of digitaal. Soms werden afspraken gepland in de  
corona-proof spreekkamers van het loket Vraagwijzer. Veel vragen met betrekking tot 
uitkeringen, toeslagen en incidentele enkelvoudige vragen zijn door de consulenten van 
Vraagwijzer opgepakt en afgehandeld. 
 
Boodschappenmaatjes 
Door de eerste lockdown ontstond de behoefte aan boodschappenmaatjes. De MCD stopte 
haar wekelijkse Boodschappenbus. Aanmeldingen door die klanten en nieuwe 
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aanmeldingen hebben er toe geleid dat het project Boodschappenmaatjes ontstond. 27 
vrijwilligers hebben zich aangemeld als boodschappenmaatje en 7 hiervan zijn inmiddels 
vaste vrijwilligers van SWA. In 2020 maakten 25 inwoners van Albrandswaard gebruik van 
onze boodschappenhulp. 
 
HUBA Vrijwilligers 
In 2020 hebben 10 vrijwilligers van het project HUBA (Hulp bij Belastingaangifte) zo’n 85 
burgers met een minimum inkomen geholpen bij hun aangifte IB 2019. De Belasting 
Invuldag wordt al meer dan 10 jaar gedaan door een vaste groep vrijwilligers die jaarlijks 
worden bijgeschoold. Dit jaar werd de hulp voornamelijk telefonisch geboden in verband 
met de coronamaatregelen. Het was een ingewikkelde logistieke operatie om alle informatie 
te koppelen en coronaproof te werken. 
 

d. Maatjesvragen komen binnen via de verschillende netwerkpartners, waaronder WMO 
Gemeente, huisartsen, Wijkteam Albrandswaard, Plan Groep, Casemanagers Dementie, 
Thuiszorg, maar ook door de mensen zelf of familie. Dit toont aan dat SWA laagdrempelig en 
goed vindbaar is. Door de inzet van vrijwilligers wordt een gelijkwaardige relatie beoogd in 
de ondersteuning. De bovengenoemde maatjesprojecten zijn erop gericht inwoners 
zelfstandiger in de samenleving te laten participeren. Het knelpunt blijft een toenemende 
vraag naar vrijwilligers waardoor er met name voor de doelgroep kwetsbare ouderen nog 
steeds een wachtlijst is van gemiddeld 7 hulpvragers. 

De invloed van Corona op de werkzaamheden en activiteiten van de Informele Zorg 
COVID-19 heeft behoorlijk wat effect gehad, ook op het werk van de consulenten Informele Zorg. 
Door toenemende eenzaamheid kregen veel nieuwe en bestaande inwoners extra aandacht en 
telefoontjes, waaruit regelmatig een koppeling met een maatje kon voortvloeien. 
De consulenten Informele Zorg hebben zich extra ingezet bij de verschillende alternatieve en nieuwe 
activiteiten van Albrandswaard Helpt! (promotie, koppelingen maatjes en activiteiten zoals 
online/balkon bingo en pop-up terrassen). 
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Doelstelling 3.5 Ouderenwerk 
SWA levert een bijdrage aan vitaliteit, preventie en toeleiding naar ondersteuning van ouderen. 
 

Resultaat 3.5 
a. Het vinden van een nieuwe locatie (Huiskamer) voor activiteiten voor ouderen in Rhoon. 
b. Het opstarten van AutoMaatje Albrandswaard. 
c. Het opstarten van signalerend huisbezoeken aan 75-jarigen. 
d. Sparringpartner voor diverse ouderenboden zoals OVA en PCOB en andere partijen. 

Wat is gedaan/bereikt? 
a. De zoektocht naar een nieuwe locatie voor de huiskamer van Rhoon heeft geleid tot diverse 

locatie-bezoeken (ongeveer 20) van potentiële ruimtes. Na voortijdige sluiting van de 
Klepperwei zijn de activiteiten tot nader order ondergebracht in Het Lokaal.  

b. AutoMaatje is in september 2019 gestart met 14 vrijwillige chauffeurs. In 2020 zijn 16 
vrijwillige chauffeurs voor dit project. Al ruim 117 passagier maken regelmatig gebruik van 
deze aanvulling op het bestaande vervoersaanbod. Begin 2020 werden gemiddeld 35 ritten 
per maand geboekt. Door de coronamaatregelen is dit project tijdelijk gestopt, in totaal zijn 
er uiteindelijk 224 ritten gereden.  

c. De signalerend huisbezoeken aan 75-jarigen zijn uitgevoerd door de ouderenadviseur en 7 
vrijwilligers, daarnaast kon door ouderen in Albrandswaard een professioneel consult 
worden aangevraagd. In 2020 konden vanwege de coronamaatregelen minder bezoeken 
afgelegd worden. Om deze reden is met iedereen op de leeftijdslijst telefonisch contact 
opgenomen om eventuele hulpvragen, zoals aanvraag huishoudelijke hulp, een maatje of 
ondersteuning van Steunpunt Mantelzorg, in behandeling te nemen. 
 
Feiten en cijfers Huisbezoeken 

Aantal afgelegde huisbezoeken op verzoek van gemeente                        90 

Aantal huisbezoeken op verzoek van Wijkteam, huisarts, etc .                            6 

Afmeldingen huisbezoek (alleen informatiemateriaal gestuurd)                      44* 

 
 
Wat is geconstateerd/wat is ingezet? 

Aantal mensen die vrijwilliger zijn geworden  7 

WMO huishoudelijke hulp aanvragen                                     8 

WMO hulpmiddelen aanvragen                                                6 

BAR of Valys aanvragen                                                              5 

Maatje gekoppeld                                                                      10 

Mantelzorg gekoppeld     7 

PlusKlus ingezet                                                                            6 

Tuinendag ingezet                                                                        9 

Telefooncirkel aangemeld                                                          2 

Eenzaamheid geconstateerd                                                      9** 

Doorverwezen naar externe partijen zoals PCOB, Argos      5 

 
 * In 2020 zijn meer afmeldingen geweest vanwege de coronamaatregelen. In 2019 heeft een   
    kwart van de benaderde mensen aangegeven geen behoefte te hebben aan een huisbezoek, in     
    2020 was dit (slechts) 5% meer, dit doordat fysieke huisbezoeken veelal konden worden vervangen   
    door telefonische consults. 
**Eenzaamheid zal pas vanaf 2021 officieel geregistreerd worden. Bij deze individuele casussen was   
     dit op te constateren door de casusbeschrijving. 

 
d. Onder de netwerkpartners bevinden zich de ouderenbonden OVA en PCOB, Stichting 

Esperanza, kerken en andere instanties zoals huisartsassistenten, Aafje, Argos etc. Bij de 
ouderenbonden wordt voor informatie en advies elk kwartaal aangesloten bij 
bestuursvergaderingen.  
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Aanvullende activiteiten 

Gelet op de aard van de activiteiten vallen sinds 2020 onder het Ouderenwerk: 

• De Telefooncirkel: 2 cirkels van 10 deelnemers die dagelijks contact hebben; 

• Restaurants de Ontmoeting in wijkcentrum De Boekenstal (15 deelnemers) en wijkcentrum 
Portland (20 deelnemers).  

• SeniorWeb in wijkcentrum De Boekenstal en wijkcentrum Portland: wekelijks gemiddeld 5 
mensen (per locatie) met hulpvragen bij de inloopochtenden.  

• Activiteiten van het Boerderijtje: kaartenmaakclub 1 (19 deelnemers p.w.),  
               kaartenmaakclub 2 (15 deelnemers p.w.) en de miniaturenclub (13 deelnemers p.w.). De      
               koffie-ochtenden worden 4 x per week bezocht door gemiddeld 12 bezoekers.  

• De kaartenmaakclub in wijkcentrum De Boekenstal (12 deelnemers per keer). 

• De 50+ en meer club in wijkcentrum Portland (20 bezoekers per keer).  

• De beweegclub in gymzaal Poortugaal (40 deelnemers p.w.). 

• Informeren van de doelgroep via de website, Facebook, kranten, nieuwsbrief en folders. 

De invloed van Corona op de werkzaamheden en activiteiten van het Ouderenwerk 
Ook het Ouderenwerk heeft door COVID-19 te maken gekregen met beperkingen en aanpassingen 
in activiteiten en contactmogelijkheden. De doelgroep ouderen gaf aan vooral sociale contacten erg 
te missen. Daarop is ingezet via Albrandswaard Helpt! met verschillende activiteiten. 
 
In juni is door SWA een extra (tweedehands) bus aangeschaft. Deze bus is voor verschillende 
doeleinden ingezet, waaronder AutoMaatje. Op deze wijze kon de afstand tussen chauffeur en 
aanvrager worden geborgd en konden de ritten naar medische bestemmingen doorgaan. Vanaf juli 
t/m oktober reden de chauffeurs ook weer met eigen personenauto’s, en naar alle bestemmingen. 
Vanaf half oktober t/m december werden de ritten weer beperkt tot alleen de medische 
bestemmingen. 
 
De signalerend huisbezoeken zijn vervangen door telefonische contacten, om ook tijdens de 
lockdowns ouderen met een hulpvraag te kunnen ondersteunen. 
 
Door de coronamaatregelen zijn in 2020 zijn de deuren van de twee restaurants de Ontmoeting 
alleen geopend in januari, februari, september en oktober. Een van de nieuwe activiteiten van 
Albrandswaard Helpt! was de maaltijd bezorging, in samenwerking met verschillende lokale 
cateraars/restaurants en mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers. 
 
Ook de inloopochtenden van SeniorWeb zijn tijdens de lockdowns geannuleerd, in deze maanden 
werd als alternatief telefonische hulp bij vragen geboden. 
De activiteiten van Het Boerderijtje, de kaartenmaakclub in De Boekenstal en de beweegclub in 
Gymzaal Poortugaal hebben alleen in januari, februari, september en (deels) oktober plaats 
gevonden. De 50+ en meer club in wijkcentrum Portland heeft met inachtneming van de 
coronamaatregelen hun activiteiten 5 maanden kunnen uitvoeren.  
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Bijlage I - Overzicht activiteiten Het Lokaal 2020 
 

Jeugdactiviteiten Wekelijks 2-wekelijks Maandelijks Incidenteel 
Kinder- en tienerdisco     x 

Inloop/sport- en spelmiddag  x   

Just Chill    x  

Week van de Huttenbouw    x 

Lasergames    x 

FIFA 20 toernooi    x 

Buitenspeeldag    x 

Preventielessen sociale media, 
alcohol, vuurwerk 

   x 

 
 

Activiteiten algemeen Wekelijks 2-wekelijks Maandelijks Incidenteel 
Activiteiten Boerderijtje x  (tot half maart 

en in sept/okt) 
   

Uitleen Duofiets x     

Week van de Eenzaamheid     x 

Yoga voor mantelzorgers x  (tot half maart)    

Workshops voor mantelzorgers    x 

Wandelactiviteiten x (tot half maart)    

Bandavond/ Pub quiz     x 

Muzieklessen x (uitgezonderd 

lockdowns) 
   

Werkopdracht Halt    x 

Verhuur t.b.v. activiteiten 
(workshop/vergadering) 

x (tot half maart)     

Fietsclub vanaf Het Lokaal x (sept/okt)    

 
 

Bijeenkomsten Wekelijks 2-wekelijks Maandelijks Incidenteel 
Wijkteam     x 

Diverse sportverenigingen    x 

Diverse basisscholen    x 

Vrijwilligers    x 

Telefooncirkel    x 

Intervisies informele zorg    x 

AutoMaatje    x 

HUBA en schuldhulpmaatjes    x 

  
 

Overleggen Wekelijks 2-wekelijks Maandelijks Incidenteel 
Akkoord van Albrandswaard   x  

Diverse bewoners-overleggen    x 

Individuele coachingsgesprekken 
 

   x 

 

Noot: in 2020 konden veel activiteiten niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. 


