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Geachte mevrouw Rombout, 

Het jaar 2011 startte met het verzoek vanuit de gemeente Albrandswaard, door bezuinigingen ingegeven, 
of het maatschappelijk middenveld niet aan kon geven hoe er meer voor minder kan worden geboden. 

De Stichting Welzijn Albrandswaard is als één van deze organisaties al ditzelfde jaar getroffen door de 
eerste fase van deze bezuinigingsronden. In haar jaarverslag geeft zij aan dat zij, door te streven naar 
verbreding in haar welzijnswerkactiviteiten, dit jaar tot meer voor minder is gekomen. 

Bijgevoegd treft u het sociaal jaarverslag 2011 aan. 

Met vriendelijke groet, 

Stichtink Welzijn Albrandswaard 

F.H. Mulder 
Directeur 

Rljsdijk 17a 
3161 HK Rhoon 

tel. (010)501 12 22 
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VOORWOORD 

Het jaar 2011 heeft voor SWA niet alleen in het teken van continuïteit, maar ook van belangrijke 
veranderingen gestaan. Activiteiten en voorzieningen die jaar na jaar en ook in 2011 weer aan de 
behoeften van grote aantallen cliënten en deelnemers bleken te voldoen, zijn gehandhaafd. Verderop 
in dit rapport wordt daarvan meer gedetailleerd verslag gedaan. 

Van de veranderingen is het betrekken van ons nieuwe onderkomen waarschijnlijk het meest 
zichtbaar. Dankzij de inzet van het gemeentebestuur kon medio augustus een deel van het fraaie 
medisch centrum "Het Koetshuis" aan de Rijsdijk te Rhoon worden betrokken. Voor bezoekers en 
medewerkers kwamen aldus, najaren behelpen, passende werk- en ontvangstruimten beschikbaar. 

Halverwege het verslagjaar kondigde zich een belangrijke uitbreiding van het SWA-werkterrein aan. 
Op verzoek van het College van B en W werd de mogelijkheid onderzocht het jongerenwerk vanuit de 
stichting ter hand te nemen. Na enkele oriënterende gesprekken met mevrouw M. Rombout als 
verantwoordelijk wethouder stelde de stichting in het najaar in korte tijd een grondige Startnotitie op 
met daarin de uitgangspunten, organisatie, werkwijze en benodigde middelen. Na het verleende 
akkoord van het college en de gemeenteraad op de hoofdlijnen van de notitie zijn de werkzaamheden 
inmiddels van start gegaan. 

SWA ervaart deze uitbreiding als een belangrijke aanzet in de richting van de brede, efficiënte en 
doelgerichte welzijnsorganisatie waaraan de gemeente, zeker onder de huidige financieel-
economische ontwikkelingen, o.i. behoefte heeft. Lichte, ondersteunende activiteiten helpen burgers 
langer zelfstandig en in contact met hun omgeving te blijven, waardoor er geen, of pas later, 
professionele zorg nodig zal zijn. Zowel bij het overleg over de Voorjaarsnota als tijdens de 
behandeling van de gemeentebegroting-2012 noemde de Raad diverse nieuwe taken, waarop SWA 
als sterke organisatie zich zou kunnen richten. De uitkomsten van de brede welzijnsdiscussie, die het 
gemeentebestuur met de belanghebbende organisaties en instanties, waaronder SWA, in het laatste 
kwartaal is gestart, zullen hierbij richtinggevend zijn. Alsdan zal ook moeten blijken wat voor het 
welzijnsbeleid, inclusief de positie en de taken van de stichting, de gevolgen zijn van de ingrijpende 
bezuinigingen, waartoe de Raad bij de behandeling van de Voorjaarsnota op het gebied van de 
sociaal-maatschappeiijke voorzieningen heeft besloten. 

Resteert een woord van dank aan de tientallen vrijwilligers, zonder wie het bereik van SWA ten 
dienste van de lokale samenleving aanzienlijk beperkter zou zijn, en aan de medewerkers van de 
stichting voor hun betrokken inzet. 

Dick Happel 
Voorzitter 
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1. Stichting Welzijn Albrandswaard 

1.1. 2011 in vogelvlucht 

Het afgelopen jaar kreeg de Stichting te maken met de bezuinigingen die in 2010 waren 
toegepast op de begroting 2011. Er was stevig in deze begroting geschrapt om te kunnen 
voldoen aan de door de gemeente opgelegde bezuinigingen. Gevolg hiervan was dat de uren 
coördinatie vrijwilligerswerk geheel waren weggevallen, er was gekort op de budgetten van 
ouderenadviseur en directie en er waren noodgedwongen gelden geschrapt die waren 
opgevoerd voor de uitvoering van activiteiten. Nadat de stichting zich had herschikt - in januari 
startte zij met een nieuwe directeur - werd de coördinatiefunctie van het vrijwilligerswerk 
ondergebracht bij de VrijwilligersVacaturebank (WB). Tegelijkertijd is zij volop actief geweest 
met het zoveel mogelijk uitbouwen van de lopende activiteiten en het uitwerken van nieuwe 
activiteiten. Als professionele organisatie is het belangrijk om te anticiperen op de 
ontwikkelingen in de samenleving die door allerlei signalen tot haar komen. De stichting is 
hierbij uitgegaan van de vraag van de burger, waarmee zij in de pas loopt met het landelijk en 
lokaal gevoerd beleid. Hier wordt het vraaggericht werken, in tegenstelling tot het eerdere 
aanbodsgericht werken gepropageerd. 
Om antwoorden te vinden op de voortschrijdende bezuinigingen die voor de komende vier jaar 
ook voor de stichting tot uiting werden gebracht in de voorjaarsnota van de gemeente, heeft 
de stichting zich toegelegd op het verbreden van haar werkveld onder het motto "meer voor 
minder". De eerste vruchten van dit streven mochten reeds aan het einde van dit verslagjaar 
worden geplukt toen er van gemeentewege werd besloten om het jongerenwerk van 
Albrandswaard vanaf 1 januari 2012 uit te laten voeren door de stichting. Hiermee werd een 
opmerkelijke verbreding bereikt tegen een, voor de gemeente, lager budget. 
De verwachting die de stichting heeft van haar streven naar verbreding is dat zij zo een 
stabielere basis kan vormen om verdere bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. De 
ingeslagen weg van verbreding van werkveld en uitgaan van de vraag van de burger lijkt een 
goede keuze te zijn geweest. Een voortzetting hiervan in de komende jaren ligt dan ook in de 
rede. 

1.2. Inleiding 

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan over hoe de bezuinigingen 2011 voor het verslagjaar 
konden worden ingepast; over hoe er aan toekomstige bezuinigingen het hoofd geboden kan 
worden; over hoe de Stichting zich daarbij ontwikkelde en welke activiteiten zijn uitgevoerd. 

Bij al haar werkzaamheden staan de missie en visie centraal. Stichting Welzijn 
Albrandswaard heeft als missie het realiseren en zo nodig optimaliseren van de 
mogelijkheden voor de inwoners van Albrandswaard om, naar eigen wens en vermogen, deel 
te nemen en deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving. 
Stichting Welzijn Albrandswaard heeft als doel het bevorderen van de maatschappelijke 
participatie van alle inwoners van Albrandswaard door de ontwikkeling, ondersteuning en 
uitvoering van projecten en/of activiteiten op het terrein van het welzijnswerk. 
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Leidend voor de werkzaamheden is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet is 
onderverdeeld in negen prestatievelden. Stichting Welzijn Albrandswaard is actief op zes van 
deze prestatievelden. 

1.3. De bezuinigingen-2011 

Eind 2010 werd de begroting 2011 na vele gesprekken en aanpassingen goedgekeurd door 
de gemeente Albrandswaard met een stevige bezuiniging van 10%. Direct gevolg hiervan was 
dat de Stichting nog slechts 24 uur met een lagere inschaling kon inzetten voor de 
directievoering; een ouderenadviseur, tevens coördinator vrijwilligerswerk haar contract niet 
verlengd kon worden en dat er flink moest worden gesneden in activiteitengeld binnen het 
Steunpunt Mantelzorg. 

Voor de directiefunctie vond het bestuur een nieuwe directeur. Er restte slechts 16 uur per 
week voor ouderenadvisering en het organiseren van het Multidisciplinair Overleg (MDO). 
Voor de coördinatie van de activiteiten die door de ongeveer 80 vrijwilligers van de Stichting 
worden uitgevoerd zijn binnen de eveneens 16 uren van de VrijwilligersVacaturebank 4 uren 
vrijgemaakt, waarbij de coördinator primair de taak heeft gekregen de zorgen, begeleiding en 
ondersteuning van de vrijwilligers. De overige vakkrachten kregen de zorg voor het inhoudelijk 
deel van de door vrijwilligers uitgevoerde diensten. 

Het moge duidelijk zijn dat een goede coördinatie binnen de gegeven 4 uur per week bijna 
onmogelijk is. Uitbreiding ervan is noodzakelijk wil men binnen de gemeente tot een goede 
uitvoering van het vrijwilligerswerk komen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van nog een 
groter potentieel burgers die zich graag zouden willen inzetten ter verrijking van de 
Albrandswaardse samenleving. 

Het Steunpunt Mantelzorg zag haar activiteitengelden verdampen. De goede samenwerking in 
BAR-verband zorgde ervoor dat Albrandswaard voor een groot deel kon meeliften op de 
synergie die deze samenwerking met zich meebracht en de gelden die daar beschikbaar 
waren. Het Alzheimer Café struikelde echter door geldgebrek en sterk teruggelopen aantal 
belangstellenden. Het cursusaanbod slonk en de overbelaste mantelzorger ondervond minder 
ondersteuning in de vorm van respijtzorg. 

1.4. Aangekondigde bezuinigingen voor de komende vier jaar 

De voorjaarsnota van de gemeente leerde de SWA dat er de komende 4 jaar drastisch verder 
bezuinigd gaat worden. Voor Vraagwijzer alleen werd er over vier jaar een totaal aangegeven 
van € 48.000, wat in 2015 38% is van de begroting 2011. Dit ondanks het onderzoek van de 
rekenkamercommissie van de gemeente waarin naar voren kwam dat Vraagwijzer in haar 
uitvoering erg goed voldeed aan de eisen die aan het WMO-loket worden gesteld. Dit in 
tegenstelling tot de Wijzerplaats uit de gemeente Ridderkerk waar de WMO-beschikkingen 
worden afgegeven en de uitvoering binnen de organisatie van de gemeente Albrandswaard 
zelf. De voorgenomen bezuiniging van €16.000 voor 2012 is vooralsnog aangehouden in 
afwachting van een uit te voeren quick scan begin 2012 over de uitvoering van de WMO door 
Vraagwijzer, de Wijzerplaats en de gemeente. 

Voor de overige activiteiten van de SWA en het Flankerend Ouderenbeleid (FOB) kondigde 
de gemeente aan de komende vier jaar € 50.000 te korten. Het FOB ad € 37.000 zal hierbij in 
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drie jaar worden afgebouwd. Aanvragers FOB kregen eind december te horen dat het in 2012 
voor een derde deel minder moet. Het resterende bezuinigingsbedrag van €13.000 zal elders 
in de begroting van SWA moeten worden gevonden. 

1.5. Groeien over de bezuinigingen heen 

De Stichting, sinds 2009 te boek als brede welzijnsinstelling, koos ervoor om de slogan "meer 
voor minder" die de griffier van de gemeente gebruikte op een bijzondere raadsbijeenkomst, 
tot de hare te maken. De Stichting wil hiermee bereiken dat er minder met de kaasschaaf over 
haar diensten gegaan wordt, door haar dienstenpakket verder te verbreden naar andere 
doelgroepen. Bezuinig niet door van de directe voorziening voor de burger te schaven, maar 
breng meer welzijn onder minder instellingen en bezuinig zo op de overhead, is hierbij het 
credo. 

In het verslagjaar werd al vroeg van gemeentewege aangegeven dat men ontevreden was 
met de uitvoering van het jongerenwerk. Het contract met de Stichting Jong, een 
jongerenorganisatie in Rotterdam die het jongerenwerk uitvoerde, liep eind 2011 af, waarop 
de vraag aan de Stichting kwam half oktober om het jongerenwerk op te pakken. De Stichting 
heeft, na zich uitgebreid te hebben geïnformeerd en een interne startnotitie te hebben 
geschreven, bereid verklaard om per 1 januari 2012 met het jongerenwerk van start te gaan. 
In haar interne startnotitie formuleerde zij een van de Stichting afgeleide missie en doel in 
visie en uitgangspunten op het jongerenwerk, die tevens goed bleek te passen bij de door de 
gemeente aangegeven uitgangspuntnotitie. 

Visie en uitgangspunten SWA op het Jongerenwerk Albrandswaard 

Met het jongerenwerk wil de SWA een bijdrage leveren aan een integrale samenlevings
opbouw in de woonkernen en wijken van Albrandswaard. Zij ziet de jeugd hierbij als 
gelijkwaardige partner en gaat uit van de eigenheid van iedere woonkern of wijk met een 
eigen problematiek. 
Jongeren moeten zich opgenomen voelen en veilig in hun woon- en leefomgeving. Zij 
moeten zich kunnen ontplooien en uitgroeien tot zelfstandige burgers. 
Jongeren kunnen "overlast" geven. Het jongerenwerk richt zich op alternatieven, waarmee 
de jongere aan de gang kan en waarmee hij/zij zich niet overal weggestuurd voelt. 
Voor ernstige overlast rest echter niet anders dan repressie. De SWA streeft naar een 
goede samenwerking tussen jongerenwerk, politie en andere partijen om de veiligheid in 
wijk en buurt te beschermen. 

Per 1 december nam de Stichting de beheerder van het Jongerencentrum JCA al in dienst 
omdat zijn contract bij de Stichting Jong eindigde op 30 november. Begin 2012 worden nog 
twee jongerenwerkers aangetrokken. Ook met deze uitbreiding van het jongerenwerk heeft de 
Stichting een antwoord gegeven op het motto "meer voor minder". In haar aanbod bood zij 
eenzelfde formatie aan jongerenwerkers aan als er was in 2011 met daarbij een 
gegarandeerde begeleiding en ondersteuning met een verschil van € 40.000 minder in 
overheadkosten. Een bezuiniging voorde gemeente van 17% t.o.v. het jaar 2011 en 
voorgaand jaar. 

Samenwerken met meerdere participanten 

De nieuwe huisvesting zorgde niet alleen voor een goed bereikbaar kantoor waar goed 
gewerkt kon worden. Er waren ook meerdere gebruikers van het pand waarmee een 
constructieve samenwerking kon worden opgebouwd. De Stichting betrok in augustus het 
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nieuwe pand, waarna er al spoedig contact gezocht werd met verschillende medegebruikers 
om te onderzoeken of we samen tot meer konden komen. Zo is er door de regiegroep i/o van 
het Koetshuis, bestaande uit leidinggevenden van organisaties uit het pand, een overleg 
ontstaan en is er een bijeenkomst georganiseerd voor alle medewerkers om kennis en inzicht 
te verwerven over eikaars werkzaamheden. Een aantal wist elkaar hierna al beter te vinden. 

De maatschappelijke stage 

Op verzoek van de gemeente heeft de Stichting zich georiënteerd op het uitvoeren van de 
maatschappelijke stage voor Albrandswaard. Zij heeft hiervoor contact gezocht met de 
ministeries van OCW en VWS, die gezamenlijk een team hadden samengesteld om 
beginnende initiatieven op het gebied van de Maatschappelijke Stage te ondersteunen, 
waarbij ook MOVISIE werd betrokken. 

Het resultaat werd de gemeente in een aanvullende begroting als projectaanvraag 
toegestuurd. Ondanks het feit dat er voor de uitvoering van de Maatschappelijk Stage jaarlijks 
van overheidswege € 15.000 ter beschikking wordt gesteld, heeft de gemeente besloten 
omwille van de algemene bezuinigingen het project voorlopig niet te honoreren. 

1.6. SWA eind 2011 
Bij de voorbereiding tot overname van het jongerenwerk is gekozen voor zo weinig mogelijk 
managementlagen binnen de organisatie. Een platte organisatie dus, met een directe 
aansturing door één leidinggevende, in casu de directeur. De organisatiestructuur die is 
ontstaan na de herinrichting begin 2011 vanwege de bezuinigingen en verdere ontwikkeling 
naar een bredere welzijnsinstelling, bracht eind 2011 het onderstaand organogram. 

Signalerend huisbezoe 

Vacature Banl 

Thuisadmlnistratie 

Telefooncirkel 

Senioren restaurant 

Receptie Rijsdijk 

Seniorweb leercentrum 

- Soc. CuM. 
- Jongeren Centrum 
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2. De activiteiten 

De Stichting voert een aantal diensten uit te weten: 
Het WMO Loket Vraagwijzer 
Steunpunt Mantelzorg 
Ouderenadvies 
Multidisciplinair Overleg 
PlusKlusAdvies 
VrijwilligersVacaturebank Albrandswaard 
Coördinatie vrijwilligerswerk met de diensten: 

Hulp bij Thuisadmlnistratie 
Hulp bij Belastingaangifte 
Signalerend Huisbezoek 
Individueel huisbezoek 
Telefooncirkel 
Leercentrum Seniorweb met computer cursussen 
2 seniorenrestaurants 
50-plus en meer club 
Balie-receptie Rijsdijk 

Van iedere dienst volgt onderstaand verslaglegging door de betreffende medewerker. 

2.1. WMO Loket Vraagwijzer 

Alle inwoners van Albrandswaard kunnen sinds 2007 bij Vraagwijzer terecht met vragen over 
wonen, welzijn, inkomen en zorg. De consulenten van Vraagwijzer geven onafhankelijk 
advies, waarbij de keuzevrijheid van de klant en een respectvolle benadering centraal staan. 
Vraagwijzer is bereikbaar tijdens de telefonische spreekuren en inloopspreekuren in het 
Koetshuis in Rhoon. Door middel van een actief PR beleid is er in 2011 veelvuldig aandacht 
besteed aan de werkzaamheden en spreekuren van Vraagwijzer. 

De gegevens van de cliënten worden met toestemming geregistreerd in het cliëntvolgsysteem. 
In 2011 hebben 700 mensen Vraagwijzer benaderd met een vraag. In totaal zijn er 2992 
contacten geweest waarvan 494 eenmalige contacten met verzoek om informatie. 

Na de verhuizing in augustus van SWA naar het Koetshuis aan de Rijsdijk in Rhoon zijn de 
inloopspreekuren verruimd. Elke werkdag is er een inloopspreekuur van 09.00 tot 13.00 uur. 
Vraagwijzer is telefonisch tot 16.00 uur bereikbaar. In 2012 zullen we ervaren of deze 
uitbreiding een positief effect heeft. 

In 2011 is aandacht besteed aan het uitbreiden van kennis van de consulenten op nieuwe 
ontwikkelingen. Met name aan de Kanteling en de andere werkwijze die dit met zich 
meebrengt, is veel aandacht besteed. In samenwerking met de gemeente is gewerkt aan een 
brochure voor de gebruikers in Albrandswaard. Goede informatie over "het 
Keukentafelgesprek" en de consequenties voor de betrokkene is het belangrijkste thema van 
deze folder. 
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In de bijlage zijn nadere gegevens opgenomen over de cliënten die in 2011 contact hebben 
gehad met Vraagwijzer en de hulpvragen. 

2.2. Steunpunt Mantelzorg 

De mantelzorgers 
In vergelijking tot 2010 is er geen grote verandering te zien in de groep mantelzorgers die 
geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantelzorg. Na de wervingsactie eind 2010 is het aantal 
licht gestegen naar 213 geregistreerde mantelzorgers eind 2011. Dit jaar is er geen 
wervingsactie uitgevoerd. Dit verklaart de lichte groei dit jaar i.t.t. de enorme groei in 2010. 
De samenstelling van de groep is gemiddeld genomen hetzelfde gebleven: Ruim de helft van 
ons klantenbestand zorgt voor de partner. Een kwart zorgt voor de ouder, een achtste voor 
zoon of dochter, het overige deel voor broer/zus/familie/buren. 
Gekeken naar de samenstelling per dorpskern, zien we dat 51 % afkomstig is uit Rhoon-dorp, 
40 % uit Poortugaal en 9 % uit Rhoon-Portland. 

Dementie 
Nu mantelzorgers sinds januari 2011 niet langer terecht konden bij het wegbezuinigde 
Alzheimer Café Albrandswaard, was het de vraag hoe we vanuit het Steunpunt tegemoet 
konden komen aan de behoefte aan informatie en het uitwisselen van ervaringen van 
mantelzorgers van mensen met dementie. Om toch tegemoet te komen aan de vraag van 
individuele mantelzorgers is voorjaar 2011 een oproep gedaan binnen het klantenbestand. 
Gevraagd was of men zich wilde melden, wanneer men behoefte had om op regelmatige 
basis, op een ongedwongen manier als mantelzorgers van dementerenden, een kop koffie te 
drinken en ervaringen uit te wisselen. Hier bleek genoeg animo voor. Toen ook nog het 
aanbod kwam van een mantelzorger om haar huis voor dit doeleinde beschikbaar te stellen, 
was het snel geregeld. Binnen enkele weken was het Contactgroepje Dementie van start 
gegaan. Tweewekelijk komen ongeveer 8 echtgenotes van mannen met een vorm van 
dementie bij elkaar. Dit alles in huiselijke sfeer bij een mantelzorger thuis. Het is inmiddels een 
goed lopende, hechte groep, die elkaar ook op andere momenten weet te vinden. In principe 
draait de groep zelfstandig. Vanuit het Steunpunt Mantelzorg bieden we informatie en advies. 

De jonge mantelzorger 
Afgelopen jaar hebben we de mogelijkheid gehad om ons te richten op de jonge 
mantelzorgers. Met behulp van de beschikbare materialen van het Zorro-project, dat landelijk 
door Steunpunten Mantelzorg gebruikt wordt, hebben we thema-lessen kunnen verzorgen op 
verschillende basisscholen in Albrandswaard. Het doel van deze gastlessen is het 
kennismaken door de kinderen met zorg. Wat betekent het in een gezin/op een school/in een 
klas, wanneer iemand thuis een gehandicapte ouder heeft of een broertje met een beperking? 
Waarin verschilt deze situatie van die van kinderen die zonder zorg opgroeien? Wat kunnen 
we als klasgenootjes betekenen voor deze kinderen? En natuurlijk: waar kunnen ze met hun 
vragen terecht. De Zorro-koffer beschikt over spelmateriaal, videomateriaal, verhalen, testjes, 
etc. Genoeg om een middag mee te vullen. 
Voor het bezoeken van de scholen hebben we aanvankelijk samenwerking gezocht met het 
Platform Gehandicaptenbeleid i.v.m. het GIPS-project dat zij jaarlijks uitvoert op de 
basisscholen in onze gemeente. Op basisschool De Wegwijzer heeft dit ertoe geleid, dat we 
middels een gezamenlijke planning aansluitende themaweken konden verzorgen in groep 7/8. 
De aftrap van het GIPS-project, waarin leerlingen kennismaken met beperkingen, mensen met 
handicaps, hulpmiddelen, etc, werd opgevolgd door twee themalessen over mantelzorg en 
aansluitend een bezoek aan Zorgcentrum De Klepperwei. Het thema Zorgen voor... stond 
deze dagdelen centraal. 
In het voorjaar zijn we op uitnodiging van OBS Valkesteyn in Poortugaal te gast geweest in 
groep 6. Groep 6 behandelde "zorg" en wilde graag wat meer horen vanuit de SWA. Vanwege 
eerder opgedane ervaring eerder dit jaar bij De Wegwijzer mocht de mantelzorger van SWA 
namens de stichting een gastles geven. Terugkijkend was deze middag een heel goede 
ervaring. Deze middag bleek dat m.n. deze leeftijdscategorie zeer open staat voor informatie 
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en veel vragen stelt. In de evaluatie van bovenstaande activiteiten kwam naar voren, dat 
programma dat we vanuit het Steunpunt te bieden hebben, beter aansluit bij de 6e groepers. 
Wanneer we in 2012 verder gaan met het bezoeken van de basisscholen, houden we hier 
rekening mee. Dit betekent echter wel dat er dan geen aansluiting bij het GIPS-project van het 
Platform Gehandicaptenbeleid is. 

De werkende mantelzorger 
In 2011 was er nog weinig ruimte om met deze specifieke doelgroep aan de slag te gaan. In 
april 2012 staat een lezing gepland voor mantelzorgers die zorg en werk combineren. M.n. 
deze doelgroep komt vaak in de knel te zitten met de combinatie van de vele en verschillende 
taken. In 2012 zullen we aandacht besteden aan mogelijkheden die er zijn wanneer je als 
mantelzorger ook een baan hebt. Drs. Audrey Vreugd van Mezzo is degene die mantelzorgers 
meer kan vertellen tijdens dit eerste voor werkende mantelzorgers georganiseerde 
contactmoment. 

Ontmoeting en ontspanning 
In 2011 hebben we twee maal een bijeenkomst kunnen organiseren waar mantelzorgers 
elkaar konden ontmoeten in een mooi stukje Albrandswaard; de theeschenkerij van De 
Buytenhof. Onder het genot van een prima verzorgde High Tea was er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en er even tussenuit te zijn. Mantelzorgers mochten ook deze keer degene voor 
wie ze zorgen meenemen. Dit zorgt voor onverwacht mooie ontmoetingen. We bieden 
mantelzorgers op deze manier de gelegenheid van lotgenotencontact. Tegelijkertijd is het voor 
ons als consulenten een goede manier om nader kennis te maken met onze klanten. Dit werkt 
in latere contacten positief mee. 

Themabijeenkomst 
Voorjaar 2011 konden mantelzorgers bij ons terecht voor een themabijeenkomst, verzorgd 
door Pauline Olbertz (persoonlijk begeleidster). De rode draad deze middag was: hoe zorg ik 
dat mijn zorgsituatie niet mijn hele leven beheerst, maar er ook nog ruimte is voor mezelf en 
voor andere dingen.. We hebben met elkaar gekeken naar welk type persoon we zijn, en wat 
wel en niet bij ons zou passen. Al met al een leerzame en/aring, vanuit een verfrissende 
invalshoek. Deze middag werd bezocht door 12 mantelzorgers. 

Informatie-avond Niet-Aangeboren hersenletsel 
"Last van watje niet ziet, de niet-zichtbare gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel, was 
de titel van de informatie-avond die georganiseerd werd vanuit de BAR Steunpunten 
Mantelzorg. Dhr Hans van Dam, een expert op het gebied van hersenletsel, was de spreker 
voor deze avond. In eenvoudige en heldere taal vertelde hij over ingewikkelde zaken als de 
werking van hersenen en hersenletsel. En wat de gevolgen zijn als de functies beschadigd 
raken en hoe daarmee om te gaan. De nadruk ligt op de praktijk van alledag. Dhr Van Dam 
heeft alle bezoekers (in totaal 90 uit de BAR-gemeenten) praktische inzichten en tips 
meegegeven. Er was ook ruim gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. 
Er zijn veel lovende reacties gekomen n.a.v. deze avond. 

Else-Marie van den Eerenbeemt 
April 2011 was Else-Marie van den Eerenbeemt te gast in de BAR-gemeenten om speciaal 
voor onze mantelzorgers te spreken over het thema "Manteldochters en Zorgzonen". Else-
Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut en docent. Ze geniet bekendheid door 
lezingen, interviews, workshops in Nederland en in Vlaanderen, door haar bijdragen aan 
diverse informatieve radio/tv programma's en columns en artikelen in tijdschriften over 
familiekwesties. 
Het zorgen voor zieke familieleden of vrienden kan een zware wissel trekken op het leven van 
mensen. Veel van deze mantelzorgers vinden dat zij daarvoor te weinig waardering krijgen. 
Else-Marie ging in de lezing in op de invloed van mantelzorgen op de partnerrelatie, het gezin, 
vrienden en werk. We kijken terug op een zeer geslaagde avond, waarbij mensen geraakt zijn 
door de mooie en soms confronterende woorden van Else-Marie. Met het weggaan gaf ze alle 
aanwezigen een aantal handreikingen mee en een mooi persoonlijk verhaal over haar 
ervaring met zorgen voor haar moeder en schoonouders. De avond trok 45 bezoekers uit de 
BAR-gemeenten. 
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Scholing voor mantelzorgers 
In oktober is de cursus voor mantelzorgers "Als je voor een ander zorgt" van start gegaan. Op 
4 ochtenden hebben we thema's behandeld zoals: Hoe vraag ik hulp? Waar ligt mijn grens? 
Anders leren denken en Hoe vind ik balans tussen draagkracht en draaglast. Deze intensieve 
ochtenden hebben zeer tevreden mantelzorgers opgeleverd. Enkele reacties: 
"Door het volgen van deze cursus sta Ik er nu veel relaxter in. Ik kan dingen loslaten. En 
vooral trek ik me minder aan van wat anderen zeggen. Ik doe het in hun ogen toch nooit goed 
genoeg, maar daar maak ik me niet meer druk om. Ik trek mijn eigen plan. Wij als gezin 
moeten het uiteindelijk met elkaar leuk blijven vinden." 
"Heerlijk om je verhalen te delen met mensen die je begrijpen. Het eeuwige schuldgevoel, 
wanneer je wat voor jezelf wilt doen. Ik weet nu dat niets moet. En zo erg is het niet om hulp te 
hoeven vragen. Mensen willen vaak wel, maar wachten op mij tot ik concreet een beroep op 
ze doe." 
De cursus vond plaats in Rhoon. 8 mantelzorgers hebben de cursus gevolgd, die werd 
gegeven door de consulenten van de Steunpunten Mantelzorg Albrandswaard en Ridderkerk. 

Dag van de Mantelzorg 
Woensdag 9 november hebben mantelzorgers uit de BAR-gemeenten met elkaar de Dag van 
de Mantelzorg gevierd. Dit jaar was dat in Ridderkerk. Met een ontspannend programma en 
een heerlijke lunch hebben bij elkaar rond de 100 mantelzorgers kunnen genieten de 
activiteiten die op het programma stonden: Van kleurenanalyse tot zumba, van bloemschikken 
tot manicure. Tussendoor was er volop gelegenheid voor ontmoeting. Door de informele 
manier waarop de dag was opgezet, werd hier ook volop gebruik van gemaakt. We kijken 
terug op een geslaagde dag! 

Respijtvrijwilligers 
In 2011 zijn 4 respijtvrijwilligers actief geweest. Deze vrijwilligers lossen mantelzorgers op 
regelmatige basis even af bij hun taken. Dit kan zijn in de vorm van oppas aan huis, maar ook 
het ondernemen van activiteiten met de zorgvrager. Alle vier de matches lopen inmiddels al 
ruim 1,5 jaar en verlopen naar ieders tevredenheid. 

Nieuwsbrieven 
In 2011 zijn er twee nieuwsbrieven verschenen, zowel in het voor- als najaar. In deze 
nieuwsbrieven vermelden we onze activiteiten, maar ook landelijk en eventueel plaatselijk 
nieuws op het gebied van mantelzorg. Hadden we voorheen een gezamenlijke nieuwsbrief als 
BAR-Steunpunten Mantelzorg, inmiddels is ervoor gekozen om toch een eigen 'plaatselijke' 
versie te maken, zodat we effectiever omgaan met informatie en de kosten voor deze 
mailingen. Momenteel wordt ongeveer éénderde van alle mailingen via email verzonden. 

Financiën 
2011 was een jaar waarin door opgelegde bezuinigingen met weinig financiële middelen, toch 
veel is neergezet. Dit alles te danken aan de stevige samenwerkingsband die er is tussen de 
BAR-Steunpunten Mantelzorg. 

Samenwerking 
Veel van bovenstaande activiteiten waren niet mogelijk geweest of niet zo succesvol 
geworden, als we dit als Steunpunten elk voor zich hadden georganiseerd. Het grootste deel 
van de activiteiten die u hierboven beschreven ziet, zijn in BAR-verband georganiseerd. Dit 
betekende een maandelijks overleg waarin we onze jaarplanningen aan elkaar koppelden. 
Voor 2011 heeft dit geresulteerd in gezamenlijke thema-/ informatiebijeenkomsten, 
nieuwsbrieven en een Dag van de Mantelzorg die stond als een huis. In 2012 hopen we op 
een zelfde manier verder te kunnen gaan. 
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2.3. Ouderenadvies 

Het jaar 2011 was een jaar vol veranderingen en uitdagingen voor de ouderenadvisering. 
Mede door het wegvallen van de tweede ouderenadviseur en daarmee een aantal uren 
advisering en vrijwilligersondersteuning, en de verhuizing naar een prettige werkplek in het 
Koetshuis, was het werk weer volop in beweging! 
De onderlinge samenwerking met Vraagwijzer, Steunpunt Mantelzorg, PlusKlusAdvies en 
VrijwilligersVacaturebank heeft het mogelijk gemaakt om de vragen en inzet hulp weer op peil 
te houden. De ouderenadviseur kreeg een toenemend aantal vragen van senioren, doch ook 
van chronisch zieken en gehandicapten binnen de gemeente Albrandswaard. 
De hulpvragen lagen op het gebied van eenzaamheid, wonen, verwaarlozing, aanpassingen 
en/of hulpmiddelen, psychosociale problematiek zoals o.a. dementie. Binnen deze 
ondersteuning is de levensloopbenadering het uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de 
ouderenadviseur de cliënt ondersteuning biedt bij het (her) vinden van zijn stuurkracht. De 
ouderenadviseur helpt de hulp vragende cliënt op weg met informatie en advies, zoekt de 
lijntjes in het eigen netwerk en regelt eventueel een aantal zaken, zodat hij/zij daarna de 
touwtjes weer zelf in handen heeft. De regie over het leven van de cliënt wordt niet 
overgenomen, de ouderenadviseur is een tijdelijke onafhankelijke regisseur. 
Door middel van huisbezoeken en door persoonlijke begeleiding werden de hulpvragen en de 
woonleefsituatie van 148 cliënten in kaart gebracht en gerichte oplossingen voorgelegd. Waar 
nodig volgde doorverwijzing naar andere professionele organisaties. 

Door de groeiende eenzaamheid onder de senioren zijn er in toenemende mate vrijwilligers 
ingezet die met een praatje, kopje koffie, het doen van een boodschap, of begeleiding bij het 
bezoeken van arts of ziekenhuis de cliënten behulpzaam zijn. 

De ouderenadviseur bood dit jaar inhoudelijke ondersteuning en maakte voor haar cliënten 
ook gebruik van de volgende door vrijwilligers uitgevoerde diensten: financiële 
thuisadmlnistratie, telefooncirkel. Signalerend Huisbezoek (SHB), individueel huisbezoek. 

2.4. Multidisciplinair overleg 

Het door Stichting Welzijn Albrandswaard in 2008 gestarte Multidisciplinaire Overleg wordt 
door alle betrokken partijen zeer gewaardeerd. In het jaar 2011 is de ouderenadviseur als 
organisator, coördinator en voorzitter meer structuur en regelmaat gaan geven aan dit overleg. 
De ouderenadviseur werkt hierin o.a. samen met alle (assistenten e/o praktijkondersteuners 
van ) huisartsen, Algemeen Maatschappelijk Werk, Psycho-Geriatrische mobiele teams, 
BAVO Europoort, MEE Rotterdam en verschillende disciplines van de thuiszorgorganisaties 
Aafje, Laurens en de Argos Thuiszorggroep. Tijdens dit overleg werden casussen besproken 
om de juiste behandeling in te zetten en om de werkzaamheden van de diverse zorgverleners 
af te stemmen, met als resultaat een sluitend netwerk rond de cliënt. 

Veel vragen over deze complexe situatie kwamen bij de ouderenadviseur binnen via 
Vraagwijzer, signalering en melding van mantelzorgers in de omgeving van de cliënten en in 
toenemende mate vanuit de huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties. 

Informatiebijeenkomsten 
Net als in 2010 is in 2011 het aantal informatiebijeenkomsten sterk afgenomen. Door een 
verminderd budget, voortvloeiend uit gemeentelijke bezuinigingen, is er samen met andere 
organisaties medewerking verleend aan de Week van de Toegankelijkheid. Tijdens een 
informatieve markt heeft SWA een kraam bemand. Vanuit het MDO is er door de 
ouderenadviseur een informatieavond georganiseerd om professionals te informeren over de 
Meld code Huiselijk Geweld, gegeven door het Stedelijk Team Ouderenmishandeling van de 
GGD Rotterdam. Deze bijeenkomst is door 17 professionele hulpverleners bezocht. 
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2.5. PlusKlusAdvies 

Ons doel is het adviseren en eventueel ondersteunen van mensen bij klussen in en rond de 
woning teneinde het zelfstandig wonen en het algeheel welbevinden te bevorderen. 

Onze doelgroepen zijn ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking en 
mantelzorgers die zelf niet in staat zijn om te klussen. 
Onze werkzaamheden bestaan uit klusjes waarvoor een klant geen bedrijf in kan schakelen 
omdat deze klusjes voor een bedrijf niet rendabel uitvoerbaar zijn. Hierbij speelt het inkomen 
van een klant geen rol. 
Voorts bieden we hulp bij tuinonderhoud als snoeien, grasmaaien, onkruid verwijderen met 
een maximum van 4 x per jaar. 
Tevens is in het plan om informatie en advies op te nemen over te gebruiken materialen bij 
verbouwingen. Kennis die van nut is om het huis geschikt te maken om er zo lang mogelijk 
verantwoord zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

In behandeling genomen hulpvragen: 

Jaar Totaal aan 
hulpvragen 

Tuinonderhoud Klusjes 
in/aan huis 

Informatie/advies materiaal 
en/of bedrijven 

2007 50 13 28 
2008 122 10 95 12 
2009 114 15 86 12 
2010 181 60 98 23 
2011 186 103 58 21 

In 2011 is er opnieuw een enorme toename van hulpvragen bij tuinonderhoud( 7 x aantal van 
2009!), het aantal adviesvragen is vrijwel gelijk gebleven terwijl de vraag naar klusjes in huis is 
afgenomen. De groeiende vraag naar grotere klussen (als schilderen en behangen, 
schuttingwerk) hebben we doorverwezen naar bedrijven. 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers. Het vinden en binden van goede 
vrijwilligers is opnieuw een aandachtspunt geweest gedurende het afgelopen jaar. Door 
samenwerking met de VrijwilligersVacaturebank kregen we eind 2011 twee nieuwe vrijwilligers 
voor tuinwerk, waar we heel blij mee zijn gezien de toename van de vraag. 
Dit jaar hebben gemeenteambtenaren zich op hun vrijwilligersdag ook bij ons ingezet en tuinen 
van mensen op de wachtlijst onder handen genomen. Dit werk werd van beide kanten zeer 
gewaardeerd en is zeker voor herhaling vatbaar. 
Signalen betreffende problemen van diverse aard bij klanten vanuit zowel vrijwilligers als 
coördinator zijn door de coördinator direct doorverwezen naar o.a. de ouderenwerker en 
Vraagwijzer. 
Het vrijwilligersteam bestond uit 2 algemeen klussers, 3 tuinvrijwilligers en 1 beperkt inzetbaar 
algemeen klusser. Gouden mensen met gouden handen. 

De vrijwilligers hebben ook hun bijdrage geleverd voor, tijdens en na de verhuizing van de 
SWA naar het Koetshuis en hebben zich bovendien ingezet voor andere gebruikers van Het 
Koetshuis. Die klussen staan niet vermeld in het schema al hebben ze er heel wat uren 
ingestoken. 
Opnieuw hebben we dankzij de eigen bijdrage enkele gereedschappen kunnen kopen. Het 
zijn 2 accu boormachines met uitgebreide toebehoren, twee doosjes schroevendraaiersets 
en twee speciale harken. 
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2.6. VrijwilligersVacaturebank Albrandswaard (WB) 

Ook in 2011 heeft de Vrijwilligers Vacaturebank (WB) zich ingezet om vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties te ondersteunen, te stimuleren en aan elkaar te koppelen. Beiden 
konden terecht bij de W B voor informatie en advies over alles wat maar met vrijwilligerswerk 
te maken heeft. De afgelopen jaren is het aantal werkloze mensen dat zich meldt gestegen. 
Door de crisis en reorganisaties zijn mensen hun baan kwijtgeraakt. Omdat ze toch graag 
actief en nuttig bezig willen zijn melden deze mensen zich bij de Vrijwilligers Vacaturebank. 
Ook is er regelmatig een beroep gedaan op onze kennis over onderwerpen als 
vrijwilligerswerk en uitkering, verzekeringen voor vrijwilligers, vergoedingen en contracten. 
Voor de Vrijwilligers Vacaturebank was er in 2011 16 uur wekelijks beschikbaar, waarvan 4 
uur werd ingevuld ter ondersteuning van onze eigen vrijwilligers van de Stichting. 

Doel van de W B 
• het ondersteunen van vrijwilligers(organisaties) bij het vinden en binden van 

vrijwilligers(werk) door het afstemmen van het aanbod van en de vraag naar vrijwilligers; 
• inwoners de gelegenheid geven maatschappelijk betrokken te zijn in de gemeente 
• inwoners van Albrandswaard te activeren, die door omstandigheden thuiszitten, of in het 

kader van re-integratie. Het vinden van vrijwilligerswerk als opstap naar een betaalde 
baan is een belangrijk onderdeel van het steunpunt; 

• ondersteuning bieden aan het lokale vrijwilligerswerk, door middel van het geven van 
informatie en advies; 

• het promoten van en bekendheid geven aan het vrijwilligerswerk in Albrandswaard. 
• het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor iedereen door belangenbehartiging van 

vrijwilligers aan te moedigen en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers te stimuleren. 

Public Relations 
PR is het beste middel om mensen te bereiken. In 2011 hebben we geprobeerd om het 
vrijwilligerswerk in Albrandswaard nog meer onder de aandacht te brengen van de inwoners 
van Albrandswaard. Op diverse manieren hebben we publiciteit gemaakt. Maandelijks 
stuurden we persberichten naar de plaatselijke kranten en Albrandswaard tv. We zijn op de 
radio geweest. Folders verspreid. Verder hebben we de vacaturemappen vernieuwd en een 
exemplaar neergelegd bij de Bibliotheek. Een van onze vrijwilligers houdt de map up to date. 
Verder is er een nieuwsbrief uitgegaan naar de plaatselijke organisaties die werken met 
vrijwilligers. Hierin stond onder andere het laatste nieuws, mededelingen en uiteraard een 
oproep voor nieuwe vacatures. 
De website van de W B is door de verhuizing van de stichting opgeheven en ondergebracht 
bij de algemene website van SWA. De vacatures zijn allemaal opgeschoond en de mensen 
weten ons nog steeds te vinden. 

Aanmelding vrijwilligers 
In 2011 hebben 80 vrijwilligers zich aangemeld bij de W B . We zijn dus ongeveer gelijk 
gebleven. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de verhuizing en daardoor een nieuwe 
website en mailadres waardoor we de zomermaanden minder bereikbaar waren. 
De meerderheid van de vrijwilligers kwam binnen door te zoeken op internet naar 
vrijwilligerswerk in Albrandswaard. De rest kwam binnen via berichten uit de krant of via 
venwijzing vanuit de gemeente, sociale dienst, venwijzers of van mond tot mond reclame. 
Net als vorig jaar deden er ook veel mensen met psychische problemen een beroep op de 
W B . 
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De vraag van vrijwilligers ging dit jaar vooral uit naar administratief/receptiewerk, 
verzorgingswerk en maatjesprojecten. 

Vacatures 
In 2011 hebben organisaties 51 nieuwe vacatures aangemeld. Daarbij komen nog zo'n 25 
vacatures die het hele jaar in het bestand staan. Een aantal organisaties waaronder de 
zorgcentra, vluchtelingenwerk, Buytenhof kunnen namelijk altijd wel vrijwilligers gebruiken en 
laten daardoor de vacatures doorlopen in het bestand. 
Dit jaar hebben we alle organisaties gebeld om te checken of alle gegevens nog kloppen en 
en/of eventuele vacatures uit ons bestand al vervuld zijn. 
Ook zijn er afgelopen jaar weer bezoeken gebracht aan organisaties, om zo een goede indruk 
te krijgen van de werkplek voor de vrijwilliger en om nieuwe vacatures te werven. 

Maatschappelijke stage 
Ondanks dat er geen subsidie is gekomen om de maatschappelijke stages in Albrandswaard 
goed op poten te zetten, hebben we wel de leerlingen geholpen die zich spontaan melden. Dit 
waren er 8. 

Vrijwilligersfeest 
Door de bezuinigingen heeft er helaas geen gemeentelijk vrijwilligersfeest plaatsgevonden in 
Albrandswaard. 

Nl Doet 
In maart 2011 hebben we meegedaan met NL Doet. In de BAR- gemeenten hebben we 
samen dezelfde activiteit georganiseerd en uitgevoerd in de eigen gemeente. In 
samenwerking met de Klepperwei hebben medewerkers van de gemeente voorjaarsstukjes 
gemaakt met de bewoners. 

Samenwerking 
Op verschillende fronten is er overleg geweest zowel landelijk als regionaal. Dit is met 
Movisie, PJPartners en IVO-ZH. Drie maal dit jaar is er overleg geweest met diverse 
vrijwilligerssteunpunten uit de regio. Doel van dit overleg is om elkaar te informeren over 
eikaars werkwijzen, nieuwe inzichten en het delen van ervaringen. Vanuit BAR-verband is de 
wens uitgesproken om in 2012 de samenwerking meer te intensiveren en meer gezamenlijke 
projecten op te zetten. 

2.7. Coördinatie vrijwilligerswerk SWA 

Het aantal vrijwilligers is in 2011 gestegen van 74 (eind 2010) naar 80 eind 2011. 80 
enthousiaste vrijwilligers die zich afgelopen jaar hebben ingezet voor de Stichting, elk voor 
hun eigen activiteit. Ondanks de verschillende activiteiten die ze uitvoeren is het toch een 
hechte club geworden. Afgelopen jaar zijn ze drie keer bij elkaar geweest om op een informele 
manier kennis op te doen en te delen met elkaar onder het genot van een hapje en drankje. 
Dit wordt zeer gewaardeerd 
De vrijwilligers werden begeleid door de coördinator vrijwilligers van de stichting. Deze was in 
eerste instantie wegbezuinigd. In het voorjaar is besloten om het coördinatorschap onder te 
brengen bij de coördinator van de VrijwilligersVacaturebank voor de praktische zaken en voor 
de inhoudelijke zaken voor een deel bij de ouderenadviseur. Dit was nodig omdat in de 
praktijk bleek dat er toch sturing, maar ook zeker waardering en informatie nodig is voor de 
vrijwilligers. En dat er een centraal aanspreekpunt is. 
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Dankzij de onmisbare inzet van deze vrijwilligers is er invulling gegeven aan structureel 
geplande thuisbezoeken, licht administratieve werkzaamheden en de hieronder vermelde 
producten. 

Hulp bij thuisadmlnistratie 
Door vrijwilligers werden er in het afgelopen jaar 38 bezoeken afgelegd om cliënten te 
ondersteunen bij het op orde brengen en/of houden van de financiële administratie. De 
gemiddelde inzet per cliënt bedroeg 1,5 uur per maand. De groep enthousiaste vrijwilligers 
hebben vaak een administratieve achtergrond, waardoor zij de cliënt goed kunnen 
ondersteunen bij financiële vraagstukken. Er is ook een groei om cliënten die vanuit de 
professionele ondersteuning begeleiding ontvingen, over te dragen aan de vrijwilligers. 

Hulp bij Belastingaangifte 
De Hulp bij Belastingaangifte werd gerealiseerd met vrijwilligers in samenwerking met de 
Belastingdienst. In totaal hebben 100 mensen in 2011 van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. Dit project was financieel mogelijk door een gift van de Lions. 

Signalerend huisbezoek 
In voorgaande jaren werden er bij zelfstandig wonende senioren van 75 jaar en ouder 
signalerende huisbezoeken afgelegd metals doel preventie, signalering, 
informatieverstrekking en het stimuleren van het gebruik van bestaande voorzieningen/ 
regelingen op de terreinen van vereenzaming, depressies, wonen, welzijn en zorg. 
De Signalerende Huisbezoeken vonden plaats op vrijwillige basis en werden afgelegd door 
hien/oor speciaal opgeleide vrijwilligers. Aan de hand van de vragenlijsten werden de 
onderwerpen wonen, gezondheid, vervoer, tijdsbesteding en financiën besproken. De grootste 
meerwaarde van dit project was het verstrekken van informatie over de lokale voorzieningen 
en de signaleringsfunctie, zodat problemen of vragen direct doorgespeeld werden aan de 
ouderenadviseur. Er werd gebruik gemaakt van vragenlijstenontwikkeld door het Tympaan 
instituut, op landelijk niveau. 
Er is besloten dit project in 2011 tijdelijk stop te zetten, zodat er tijd en aandacht gegeven kon 
worden voor ontwikkeling van een nieuwe opzet van de vragenlijsten. De verwachting is dat 
dit meer inzicht gaat geven op lokaal en zelfs wijkgericht niveau bij de (hulp)vragen en 
behoefte van de senioren in Albrandswaard. 

Individueel huisbezoek 
Naast de vrijwilligers voor de Thuisadmlnistratie en het Signalerend Huisbezoek, die worden 
begeleid door de ouderenadviseur, is er ook al jaren een groep enthousiaste vrijwilligers voor 
het Individuele Huisbezoek. Deze groep vrijwilligers komen o.a. bij de cliënten voor een 
gezellig kopje koffie, praatje, wandelingetje, het doen van een boodschap of begeleiding met 
vervoer naar b.v. dokter of ziekenhuis. Dit voorkomt de vereenzaming van de ouderen en 
geeft hen wat steun en begeleiding. Tevens is gebleken dat het ook een belangrijke sociale 
controle is. De meeste vrijwilligers komen voor lange periode (soms zelfs jaren) bij de cliënt. 
In begin 2011 hadden wij 7 vrijwilligers, in het loop van het jaar zijn er weer 5 bijgekomen, en 
3 afgevallen, zodat wij 2011 hebben afgesloten met 9 vrijwilligers die totaal bij 15 cliënten zijn 
ingezet. 

Telefooncirkel 
De telefooncirkel, bedoeld voor inwoners die vanwege hun leeftijd of handicap(s) minder 
mobiel zijn geworden en het contact met de buitenwereld steeds meer gaan verliezen, is vanaf 
2008 een dankbaar project. 
De telefooncirkel, inclusief het maken van de roosters, draait volledig op vier betrokken 
vrijwilligers. Zowel deelnemers als vrijwilligers zijn zeer enthousiast, tevens zijn er meerdere 
contacten buiten de cirkel ontstaan. 
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Seniorweb Leercentrum Albrandswaard: Internetcafé en computercursussen 
In 2011 zijn er in totaal 24 cursussen in Rhoon en Portland gegeven door vrijwilligers-
docenten, allen ambassadeur van Seniorweb. In totaal hebben in 2011 127 cursisten de 
cursussen gevolgd. 
In Portland is door deze ambassadeurs een inloopspreekuur gehouden in het wijkcentrum aan 
de Hof van Portland 41. Dit bleek wederom aan de behoefte te voldoen. In 2011 kwamen er 
134 bezoekers langs met allerlei digivragen, waarop bruikbare oplossingen werden geboden. 
ANBO en PCOB gaven gezamenlijk al een aantal jaren computerlessen aan hun leden in de 
Brinkhoeve te Poortugaal. Het aantal cursisten liep echter gestaag terug wat de ANBO ertoe 
bracht samenwerking te zoeken met het Seniorweb Leercentrum Albrandswaard. Na 
aanvankelijke steun van de PCOB bleek deze toch de samenwerking te blokkeren door het 
gezamenlijke ANBO-PCOB-cursuspakket stop te zetten in het nieuwe seizoen na de zomer 
2011, De 55-plusser kan nu nog alleen bij het Senioren Leercentrum Albrandswaard terecht. 

Seniorenrestaurants "De Ontmoeting" 
Ook in 2011 hebben de 50+restaurants "De Ontmoeting" in Portland en in de Brinkhoeve in 
Poortugaal goed gedraaid. In beide restaurants werd er gewerkt met een vaste groep 
enthousiaste vrijwilligers. In de seniorenrestaurants werden maandelijks heerlijke menu's 
uitgeserveerd, behalve in de zomervakantie. Behalve dat de deelnemers hebben genoten van 
de maaltijd, blijft het ook een belangrijke plek voor ontmoeting en sociale contacten. 
De data werden afgestemd met de organisatoren van de overige maaltijden in Rhoon (Het 
Boerderijtje en Welkom aan tafel), zodat senioren elke week op een locatie binnen de 
gemeente tegen een gereduceerde prijs een maaltijd kunnen gebruiken. 
Het gemiddeld aantal deelnemers per maaltijd bedroeg tussen de 35 en 40 senioren. In 
Poortugaal steeg het aantal het laatste half jaar zelfs tot 50 personen. 

50+ en meer club 
Ook in 2011 was er elke dinsdagochtend weer een groep enthousiaste vrijwilligers actief om 
te zorgen voor een gezellig en gevarieerd aanbod aan activiteiten voor de 50-plussers uit 
Portland. 
De activiteiten variëren van bingo, line-dance, sieraden maken, klaverjassen, yoga etc. Maar 
ook gewoon tijd voor een kofje koffie en lekker kletsen. Ontmoeten staat centraal op deze 
ochtenden. Ook hebben de deelnemers, een hechte club, een bus-uitje gemaakt. 
De ochtenden worden bezocht door gemiddeld 45 deelnemers. Ze waarderen de ochtend zeer 
om het contact met leeftijdsgenoten en het gevoel "erbij te horen". 

Receptie 
Met de verhuizing in augustus naar het Koetshuis aan de Rijsdijk hebben we er ook een 
receptie bij gekregen. Deze wordt dagelijks bemand door vrijwilligers. Zij nemen de telefoon 
op en staan mensen te woord die aan de balie komen. Zij verwijzen de mensen door naar de 
juiste plek. Een welkome aanvulling op onze huidige groep vrijwilligers. 
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3. De organisatie 

Het bestuur 

Het bestuur bestond per 31 december 2011 uit de volgende personen: 

De heer Mr. D. Happel Voorzitter 
De heer H.A. Moerman Penningmeester/Vicevoorzitter 
Mevrouw M.J. de Visser-Sturm Secretaris 
Mevrouw M.A. Halk-Meijer Algemeen bestuurslid 
De heer J.G.M.F. Jacobs Algemeen bestuurslid 

Het personeel 

Op 31 december 2011 was de samenstelling van het personeel: 

De heer F.H. Mulder Directeur 
Mevrouw L.M.H. Allart-Bremmers Coördinator PlusKlusAdvies 
Mevrouw P.M. Cunes-du Mez Ouderenadviseur 
Mevrouw S.M. van Deuzen-Smit Consulent Steunpunt Mantelzorg 
Mevrouw M. Haak-van der Star Secretaresse 
Mevrouw J.C. Hekkert-Bioch Coördinator Vrijwilligers Vacaturebank en 

Vrijwilligerswerk 
Mevrouw M. Prevo-de Snaijer Consulent Vraagwijzer 
Mevrouw W. de Vries-Edelhausen Consulent Vraagwijzer 
De heer R. Ederzeel Beheerder JCA 
De heer J. Wijnands Stagiair HBO 

De vrijwillige medewerkers 

Voor de in het jaarverslag omschreven diensten waren er op 31 december 2011 80 vrijwilligers 
werkzaam. 

4. Gegevens van de Stichting 
Door de verhuizing voerde de Stichting vanaf augustus haar werkzaamheden uit vanuit één pand. 
Zij heeft hierdoor ook één centraal telefoonnummer in gebruik genomen. Ook heeft zij de vele 
websites van verschillende onderdelen van de Stichting samengebracht in één site. Eind 2011 
was deze site nog deels in bewerking. 

De huidige gegevens zijn: 

Stichting Welzijn Albrandswaard 
Rijsdijk 17a 
3161 HK Rhoon 

Telnr. 010-5011222 
E-mail: infofijwelzijnalbrandswaard.nl 
Website: www.welziinalbrandswaard.nl 
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BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN CLIËNTEN EN CONTACTEN 

In onderstaande tabellen worden de gegevens van de cliënten van 2010 en 2011 naast elkaar gezet. 

DEMOGRAFISCHE GEGEVENS VAN ALBRANDSWAARD 

Op grond van cijfers van de gemeente Albrandswaard had de gemeente op 31 december 2010 24.191 
inwoners. In 2010 woonden in Albrandswaard 8.116 50-plussers, 34% van de totale bevolking. De 
verdeling mannen en vrouwen was vrijwel gelijk. 

Voor de vergelijking van de cijfers van Vraagwijzer werd gebruik gemaakt van prognoses 2010 van het 
CBS, via het Regionaal Informatiesysteem Samenleving (www.ris-zh.nl). 

VRAAGWIJZER 

Aantal cliënten en geslacht, leeftijd en woonplaats 

2010 2011 
Aantal cliënten 

Geslacht vrouwen 
mannen 

796 

73% 
27% 

700 

71% 
29% 

Tabel 1: aantal cliënten Vraagwijzer en geslacht 

LEEFTIJD VERSUS LEEFTIJDSOPBOUW ALBRANDSWAARD 

Onderstaande kolom geeft weer het aantal keren in 2011 dat Vraagwijzer werd benaderd door 
inwoners van 18 jaar en ouder. 

2010 2011 2010 
Leeftijd 

Totaal 

<18jaar 
18-34 jaar 
35-44 jaar 
45-54 jaar 
55-64 jaar 
65-74 jaar 
75-84 jaar 
85-94 jaar 
>95 jaar 
onbekend 

19 
29 
37 
81 
148 
307 
145 

15 
796 

13 
24 
37 
72 
143 
255 
131 

15 
700 

5535 
4168 
4251 
3968 
3071 
1758 
1088 
332 
20 

24191 

0% 
0% 
1% 
1% 
2% 
8% 

23% 
39% 
30% 

3% 
Tabel 2: leeftijd cliënten Vraagwijzer 

* In deze kolom wordt het aantal cliënten vergeleken met het aantal inwoners met dezelfde leeftijd. 
De uitkomsten komen overeen met het gegeven dat senioren bij het toenemen van de leeftijd 
vaker geconfronteerd worden met problemen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en 
derhalve vaker een beroep doen op voorzieningen. 

WOONPLAATS 

Woonplaats Poortugaal 35% 
Rhoon 
Portland 
Overig 

2010 

50% 
13% 
2% 

2011 
34% 
50% 
12% 
4% 

Tabel 3: woonplaats cliënten Vraagwijzer 

De meeste cliënten zijn afkomstig uit Rhoon. Het aantal cliënten uit Portland en Poortugaal is bijna 
gelijk gebleven. 
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AANTAL CONTACTEN BINNEN VRAAGWIJZER 

In onderstaande overzichten wordt het aantal en soort contact weergegeven. Het gaat hierbij om 
cliëntgerelateerde contacten, waarbij multidisciplinaire overleggen niet zijn opgenomen. 
Vraagwijzer is vanaf 2007 het eerste contact voor de cliënt. Dit geldt voor de telefoon en voor het 
inloopspreekuur. Indien nodig worden de cliënten daarna in contact gebracht met de Back Office. 

Aantal contact 

Jaar 
Telefonisch 
Inloopspreekuur 
Huisbezoek 
Schriftelijk/e-mail 
Overleg met derden 
Overig 
Totaal 

Bekende cliënten 

2010 
1774 
530 

2246 
554 
73 

5181 

2011 
1193 
529 

993 
252 
18 

2992 

Eenmalig 

2010 
604 
67 

32 
18 

726 

2011 
322 
51 

43 
19 

443 
Tabel 4: aantallen en soorten contact Vraagwijzer 

Toelichting 
Door een aanpassing in het registratiesysteem eind 2010, bleek half 2011 dat hier geen correcte 
telling plaatsvond van het aantal contacten. Per 1 juli 2011 is deze aanpassing in het 
registratiesysteem teruggedraaid, wat echter niet tot gevolg had dat de eerste halfjaarcijfers 
gecorrigeerd konden worden. 
Gezien het feit dat tabel 2 een lager aantal bezoeken aangeeft voor 2011 kan voor het aantal 
contacten slechts aangegeven worden dat het aannemelijk is dat dit ook lager zal liggen t.o.v. 2010. 

De inloopspreekuren van Vraagwijzer 

Inloopspreekuur 
Jaar 
Poortugaal 
Portland 
Rhoon 
Totaal 

Bekende cliënten 
2010 

522 
530 

2011 

529 
529 

Eenmalig 
2010 

0 

63 
63 

2011 

51 
51 

Tabel 5: specificatie inloopspreekuren Vraagwijzer 

SPREEKUREN EN HULPVRAGEN BINNEN VRAAGWIJZER 

In onderstaande tabel zijn opgenomen het aantal gehouden spreekuren per week, publicaties en 
diverse aanvragen voor WMO - en AWBZ voorzieningen, en financiële regelingen. 

Telefonisch spreekuur per week in uren 
Inloopspreekuren per week 

Aantal aanvragen indicaties 
huishoudelijke hulp 

Aantal aanvragen individuele 
voorzieningen per jaar 
Persoonsalarmering 
Maaltijdvoorziening 
Maatschappelijke Participatie 
Bijzondere Bijstand 
Hulp bij belastingaangifte 

Aantal 
2010 
15 
2,5 

379 

133 
11 

75 

Aantal 
2011 
35* 
20* 

300 

134 
16 

100 
Tabel 6: overzicht spreekuren, public relations en producten Vraagwijzer 

• Vanaf verhuizing naar Koetshuis 
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OVERZICHT WELZIJNSAKTMTEITEN 

Ouderenadvisering 
aantal cliënten 
Thuisadmlnistratie: 
aantal bezoeken * 
Signalerend huisbezoek: 
aantal per jaar 
Hulp bij belastingaangifte 

PlusKlusAdvies 
Aantal hulpvragen 
Steunpunt Mantelzorg 
Aantal geregistreerde 
mantelzorgers 
Vrijwilligers Vacaturebank 
Aantal bemiddelingen 

2010 
208 

75 

181 

200 

80 

2011 
148 

100 

181 

213 

80 

Tabel 7: overzicht Back Office taken 
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BIJLAGE 2 EXTERNE RELATIES 

In 2011 zijn contacten onderhouden met onderstaande organisaties: 

Belangenorganisaties 
o WMO-raad 
o Platform Gehandicaptenbeleid Albrandswaard 
o Seniorenraad 
o Ouderenbonden ANBO en PCOB 
o organisaties op het gebied van ouderenactiviteiten 

Professionele organisaties lokaal 
o Gemeente Albrandswaard 
o Gemeenteraad 
o Wonen Welzijn Zorg Beraad 
o Argos Zorggroep 
o De Stromen Opmaat groep (AMW) 
o Aafje 
o Laurens Rotterdam 
o Huisartsenpraktijken 
o Sportstichting Albrandswaard 
o GOSA (Gemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak) 
o Basisscholen 
o Politieke partijen 
o Woningbouwverenigingen Poortugaal en Volksbelang 
o Delta Psychiatrisch Centrum 
o Zorgboerderij De Buytenhof 
o Centrum voor Jeugd en Gezin 
o Weekbladen 

Professionele organisaties regionaal 
o Gemeente Ridderkerk met Wijzerplaats 
o Stichtingen Welzijn Ouderen Barendrecht en Ridderkerk 
o MEE Rotterdam 
o Stichting Jong Rotterdam 
o Stichting Alle-r-hande Barendrecht 
o Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
o GGD 
o IVO-ZH 
o GENERO 
o Zorgkantoor Zuid Hollandse Eilanden 
o Context 

Professionele organisaties landelijk 
o Maatschappelijke Ondernemers Groep 
o Stichting Vraagwijzer Nederland 
o Ministerie van OCW en VROM 
o Movisie 
o Mezzo 
o Fonds Psychische Gezondheid 
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BIJLAGE 3 OVERZICHT SPONSORS 

Korting op computer apparatuur €1.044 Beckers Computer Service 

Aanschaf Laptopcomputer €1.000 DeltaPortDonatiefonds 
Gemeente Albrandswaard 

Kantoormeubilair € 8.400 IKEA 

HUBA €630 Lions Club 
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