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0. Oplegger uitvoeringsprogramma Welzijn ‘Gewoon Meedoen’ 
 

Inleiding 
Op 17 maart 2016 heeft de gemeenteraad het welzijnskader Gewoon Meedoen vastgesteld. Dit kader 
is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met daarin concrete activiteiten die de sociale 

infrastructuur in Ridderkerk vormgeven. Het uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen na 
consultatie van maatschappelijke partners en inwoners op 4 juli, een advies van het Maatschappelijk 
Burgerplatform Ridderkerk (MBR) en bespreking in de raadscommissie van 12 januari 2017. 

Gelijktijdig met het ontwikkelproces van het uitvoeringsprogramma zet de gemeente samen met haar 
maatschappelijke partners stappen in de transformatie. Om uitvoering aan deze opdracht te geven zijn 
vernieuwende ondersteuningsvormen nodig en vanuit een werkwijze, waarbij de vragen en doelen van 

inwoners centraal staan. Dit proces levert nieuwe inzichten op, en vraagt een zekere dynamiek van 
het uitvoeringsprogramma. Met bovenstaande input en de kennis van vandaag is het 
uitvoeringsprogramma aangepast en wordt ze nu definitief ter vaststelling aangeboden aan het 

college. De uitvoering zal eenzelfde dynamiek kennen. Het creëren van ruimte om activiteiten aan te 
passen op basis van nieuwe inzichten blijft daarmee continu van belang. Via de evaluatie zullen we dit 
dynamisch proces inzichtelijk maken. 

 
Visie op welzijn  
Welzijn is een breed begrip dat vele aspecten kent en voor ieder individu een andere invulling behoeft. 

Positieve Gezondheid (IPH) heeft een brede kijk op welbevinden ontwikkeld, gebaseerd op zes pijlers. 
Het zet de mens centraal en wordt beschouwd als het dynamische vermogen van mensen om zich 
met veerkracht aan te passen en zelf regie te voeren over hun welbevinden. Een visie passend bij de 

uitgangspunten van het welzijnskader Gewoon Meedoen. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Uitgangspunten welzijnskader 
Iedereen een 10 voor welzijn is niet wat de gemeente kan realiseren. Wij willen echter de 
omstandigheden creëren die welzijn dichterbij brengen. Voorwaarden scheppen zodat inwoners 

zichzelf goed kunnen scoren op de zes pijlers. De gemeente doet dit door in te zetten op 
onderstaande uitgangspunten zoals opgenomen in het Welzijnskader Gewoon Meedoen. 
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Aan de slag 

In het uitvoeringsprogramma gaan we daar invulling aan geven langs drie lijnen die passen bij het in 
ontwikkeling zijnde gebiedsgerichte werken. 

1. Gebiedsanalyses ontwikkelen; 

2. Netwerken stimuleren en faciliteren; 
3. Een aanpak gericht op talentontwikkeling, meedoen en ondersteuning. 

 

 
 

 
Leeswijzer 
Deze oplegger is naast deze inleiding opgebouwd uit twee infographics.  

- Welke activiteiten/projecten gaan we uitvoeren vanuit het uitvoeringsprogramma Welzijn. 
- Welke prestatie-indicatoren gaan we gebruiken bij de evaluatie van deze 

activiteiten/projecten. (Welke ook teruggaan komen in de 0-meting en de daarop volgende 

metingen (zie activiteit 0-meting, blz. 7)). 
De activiteiten/projecten zijn in de infographic ingedeeld langs de hierboven beschreven 3 lijnen. 
 

Vervolgens volgt het aangepaste uitvoeringsprogramma met: 
- Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten/projecten; 
- Een financiële paragraaf; 

- Een planning; 
- Bijlagen: 

o Ambities Integraal Welzijnskader; 

o het verslag van de bijeenkomst van 4 juli; 
o Advies MBR en de reactie daarop van de gemeente. 
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Activiteiten/projecten 
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Prestatie-indicatoren 
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1. Activiteiten en projecten 
In deze paragraaf volgt een toelichting op de activiteiten/projecten die vanuit het 

uitvoeringsprogramma ingezet worden. Bij ieder project wordt verwezen naar de ambitie uit het 
integraal Welzijnskader waaraan het project/de activiteit bijdraagt (in bijlage 1 is te zien welk nummer 
met welke ambitie correspondeert). 

 

De wijk in beeld (gebiedsanalyses) 

 
Uitvoering 0-meting 

Omschrijving Een stevige preventieve aanpak in de wijken van Ridderkerk begint met zicht 

hebben op de vragen die er leven. Om dit zicht te verkrijgen gaan we een 0-meting 
uitvoeren. Het resultaat moet zijn dat er in iedere wijk een passend aanbod van 
preventieve- en welzijnsactiviteiten komt. Na de 0-meting dient er structureel 

aandacht te blijven voor het in beeld houden van de vraag. (De prestatie-
indicatoren die in onderstaande activiteiten benoemd worden gaan onderdeel 
uitmaken van de 0-meting) 

Ambitie 1. 2. 4. 6. 7. 

Activiteit Er wordt onderzocht of de activiteiten nog voldoen aan de vraag en of er behoefte 

is aan nieuwe, andere activiteiten. Voor het uitvoeren van de 0-meting wordt 
gebruik gemaakt van bestaande monitors en input 

(Waarstaatjegemeente/Burgerpeiling/GGD-monitor/signalen van partners etc.) Al 
deze signalen worden gerangschikt in een monitor per wijk. 
 

Deze activiteit is tevens opgenomen in het uitvoeringsprogramma Jeugd en wordt 
in samenhang opgepakt. 

Partners Gemeente en haar maatschappelijk partners (formeel en informeel) 

Communicatie De resultaten van de 0-meting en het vervolg daarop dient beschikbaar te zijn voor 

alle maatschappelijke partijen in Ridderkerk zodat zij hun aanbod kunnen 
afstemmen op de gesignaleerde vraag. 

Prestatie-indicator Structurele wijkmonitor 

 
Doorontwikkeling sociale kaart 

Omschrijving Met de sociale kaart geeft de gemeente Ridderkerk invulling aan haar informatie 

en advies functie in het sociaal domein. Zowel inwoners als professionals kunnen 
op wijkniveau zien welke (welzijns)activiteiten en aangeboden diensten er zijn.  

Ambitie 6. 7. 9. 11. 12. 16. 

Activiteit De sociale kaart is de digitale wegwijzer in het sociaal domein. In de sociale kaart 
worden de volgende onderdelen opgenomen: 

- Landschap van alle maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en 
vrijwilligersorganisaties in Ridderkerk. 

- Wijkagenda met daarin alle activiteiten en aangeboden diensten.  

- Een sociale marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen. 
 
Op basis van dit kader wordt de sociale kaart doorontwikkeld waarbij er zowel 

aandacht is voor de technische uitvoering als een goede organisatie om de content 
te leveren. 
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Partners Gemeente en haar maatschappelijk partners (formeel en informeel). 

Communicatie De sociale kaart is een van de belangrijkste tools waarmee de gemeente haar 
inwoners wegwijs maakt in het Sociaal domein en op wijkniveau weergeeft wat er 

aan aanbod is in de wijken. 

Prestatie-indicator Bekendheid en tevredenheid met de sociale kaart. De mogelijkheid om dit te meten 
moet meegenomen worden in de doorontwikkeling van de sociale kaart.  

 
Mantelzorg consultatie 

Omschrijving De gemeente vindt de facilitering en ondersteuning van mantelzorgers belangrijk.  
De gemeente gaat daarom in gesprek met mantelzorgers hoe zij dit het beste kan 
doen. 

Ambitie 1. 12. 

Activiteit Er wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin mantelzorgers gevraagd wordt 

hoe ze (nog) beter ondersteund kunnen worden en waar mantelzorgers behoefte 
aan hebben. De opbrengsten worden vertaald naar concrete acties ter verbetering 
van de ondersteuning en dient als input voor het inkooptraject. 

Partners Gemeente, SenW (Karaat), huisarts/wijkverpleegkundige, vrijwilligersorganisaties, 

scholen. 

Communicatie De gemeente zorgt via de netwerkpartners dat er een brede vertegenwoordiging 
van mantelzorgers wordt uitgenodigd. 

Prestatie-indicator Aantal bevraagde mantelzorgers. 

 
Vrijwilliger consultatie 

Omschrijving De gemeente vindt de facilitering en ondersteuning van vrijwilligers belangrijk.  De 

gemeente gaat daarom in gesprek met vrijwilligers hoe zij dit het beste kan doen. 

Ambitie 16. 17. 

Activiteit Er wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin vrijwilligers gevraagd wordt hoe ze 
(nog) beter ondersteund kunnen worden en waar vrijwilligers behoefte aan 
hebben. De opbrengsten worden vertaald naar concrete acties ter verbetering van 

de ondersteuning en dient als input voor het inkooptraject.  

Partners Gemeente, SenW, vrijwilligersorganisaties. 

Communicatie De gemeente zorgt via de netwerkpartners dat er een brede vertegenwoordiging 
van vrijwilligers wordt uitgenodigd. 

Prestatie-indicator Aantal bevraagde vrijwilligers. 

 
Woningvoorraad aangepast op bevolkingssamenstelling 

Omschrijving Op basis van signalen/metingen adviseren over de behoefte aan woningen.  

Ambitie 5. 

Activiteit Vanuit welzijn brengen wij continu de vraagbehoefte van inwoners in beeld (zie 0-

meting). Vanuit deze informatie kunnen wij adviseren over de behoeften van 
specifieke doelgroepen op het gebied van wonen. Dit kan gebruikt worden als 
input voor Woonvisie. 

Partners Gemeente. 

Communicatie Bij deze activiteit is de vraag die in de wijkteams en bij SenW wordt gesignaleerd 

met betrekking tot wonen belangrijke input om de vraag in beeld te brengen.  

Prestatie-indicator Aantal gegeven adviezen. 
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De wijk in verbinding (gebiedsnetwerk) 

 

Participatie in de wijk 

Omschrijving Inwoners kunnen op verschillende manieren meebeslissen over wat er in hun wijk 

gebeurt.  

Ambitie 6. 7. 9. 15. 

Activiteit - In iedere wijk is er een Wijkoverleg waarbij inwoners kunnen 
meebeslissen over wijkgerichte zaken.  

- Er zijn Wijkideeteams bestaande uit inwoners, die een budget beheren 

voor activiteiten in de wijk.  

- Inwoners kunnen deelnemen aan Buurtpreventie, waarbij ze in de wijk 

surveilleren met achtervang van politie.  
Partners SenW, Leefbaarheidsteams, Buurtpreventie, Wijkoverleggen, Wijkideeteams, 

Vrijwilligersorganisaties, Kerken, Sportverenigingen etc.  

Communicatie Inwoners worden actief benaderd om deel te nemen aan het Wijkoverleg, de 
Wijkideeteams etc. 

Prestatie-indicator Burgerpeiling, inzet voor anderen en maatschappelijke doelen. 

 

Right to challenge/city challenges 

Omschrijving De beste ideeën en initiatieven komen vaak uit de samenleving zelf. De gemeente 

Ridderkerk daagt inwoners, start-ups, het bedrijfsleven, professionals, studenten 
uit om met goede ideeën te komen voor vraagstukken/uitdagingen die ze zien in 
Ridderkerk. De beste ideeën krijgen subsidie om hun idee te verwezenlijken. 

Ambitie 7. 9. 

Activiteit Right tot Challenge 

Met ‘Right to Challenge’ worden inwoners uitgedaagd om met eigen initiatieven te 
komen om de zorg voor kwetsbare inwoners beter vorm te geven. Hiervoor kunnen 
zij een aanvraag indienen die wordt getoetst door een burgerpanel en 

medewerkers van het wijkteam. Wanneer initiatieven voldoen aan de criteria 
kunnen ze door middel van subsidie worden ondersteund.  
 

City Challenges 
Uitschrijven van city challenges. Via een innovatieplatform voor gemeenten kunnen 
inwoners meedenken over uitdagingen die er in de gemeente spelen en waar 

vernieuwende ideeën en initiatieven voor worden gezocht. De beste ideeën 
kunnen via de subsidieregeling ‘Preventie en Innovatie Maatschappelijke 
Initiatieven Ridderkerk’ uitgevoerd worden. 

Partners Iedereen met een goed idee. 

Communicatie Via de website van de gemeente en via het innovatieplatform City Challenges, via 

social media. Via ideeëndag.  

Prestatie-indicator Aantal ideeën en uitgevoerde ideeën. 

 

Aanpak tegen eenzaamheid 

Omschrijving Er is een aanpak tegen eenzaamheid. 

Ambitie 1. 3. 4. 6. 8. 10. 13. 

Activiteit - Er wordt in 2017 een signaleringskaart voor professionals en vrijwilligers 
ontwikkeld met daarop de belangrijkste signalen die kunnen wijzen op 

eenzaamheid en een doorverwijsroute.  
- Wijkteammedewerkers, welzijnswerkers, vrijwilligers(organisaties) en 

medewerkers van de woningbouwvereniging worden in 2017 en 2018 

geschoold (deskundigheidsbevordering) in het herkennen van 
eenzaamheid en het stimuleren van eigen kracht en netwerkvorming bij 
mensen die vereenzamen.  

- Het welzijnswerk organiseert laagdrempelige activiteiten voor kwetsbare 
inwoners en zet in op het onderhouden van het sociaal netwerk van deze 

mensen. 
- Jaarlijks worden 6 activiteiten georganiseerd die specifiek in het teken van 

voorkomen van eenzaamheid staan. 
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- We sluiten aan bij de activiteiten van ‘de week tegen de eenzaamheid’ van 
Coalitie Erbij. 

Partners Gemeente, SenW, vrijwilligersorganisaties, kerken, sportverenigingen, culturele 

instellingen, huisartsen, wijkverpleegkundigen, de woningbouwvereniging etc.  

Communicatie De aanpak is erop gericht om eenzaamheid herkenbaar en bespreekbaar te 
maken. En daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de ontmoetingsactiviteiten goed 
bekend zijn bij de inwoners in de wijken. 

Prestatie-indicator Burgerpeiling, sociale eenzaamheid en betekenisvolle relaties  

GGD factsheet eenzaamheid. 

 

Netwerkbijeenkomsten 

Omschrijving Een stevige preventieve aanpak kan alleen ontstaan wanneer er een goede 
samenwerking is tussen de verschillende maatschappelijke partners. Dit betekent 
dat de gemeente maatschappelijke partijen met elkaar wil verbinden.  

Ambitie 1. 2. 11. 

Activiteit Het wijkteam en de gemeente organiseren jaarlijks netwerkbijeenkomsten waarbij 

steeds een ander thema aan bod komt. Onderwerpen die aan bod kunnen komen 
zijn o.a. eenzaamheid, opvoeding, echtscheiding, mantelzorg etc.  

Partners Alle maatschappelijk partners actief in Ridderkerk. 

Communicatie Maatschappelijke partners ontvangen van het wijkteam een uitnodiging voor de 

netwerkbijeenkomsten. 

Prestatie-indicator Aantal deelnemers per bijeenkomst. 

 

Doorontwikkeling opbouwwerker tot sociaal makelaar 

Omschrijving De sociaal makelaar is een verbindende bruggenbouwer in de basisinfrastructuur 
en werkt in of nauw samen met het wijkteam. Op basis van signalen en kansen in 

de wijken inventariseert de sociaal makelaar wat er al gebeurt, brengt hij 
initiatieven samen/stimuleert hij samenwerking om vervolgens zijn rol te bepalen in 
wat nodig is. Gedacht kan worden aan coachen, faciliteren, positief bekrachtigen, 

samen leren, ondersteunen en evalueren van plannen.  

Ambitie 1. 2. 4. 6. 7. 9. 12. 14. 15. 16. 17. 20. 

Activiteit De functie van sociaal makelaar kenmerkt zich door een aantal aspecten:  
1. De sociaal makelaar is de verbindende factor op alle niveaus. 
2. De sociaal makelaar ondersteunt initiatieven die het welzijn in de wijk inrichten 

en helpt om de professionele zorg aan te laten sluiten bij vrijwilligersinitiatieven 
en andersom. 

3. De sociaal makelaar is een meerzijdig netwerkpartner die processen activeert 

en faciliteert, burgerinitiatieven ondersteunt en zelfstandig vrijwilligerswerk in 
de wijk stimuleert en activeert.  

4. De sociaal makelaar verbindt en activeert bewoners van alle leeftijden in de 

buurt en helpt daarmee duurzame verbindingen te creëren. 
5. De sociaal makelaar brengt mede een gekantelde werkwijze op gang door 

zorg en welzijn duurzaam te verbinden. 

6. De sociaal makelaar draagt naar buiten toe de kracht van het sociaal team uit. 
7. De sociaal makelaar sluit aan bij de leden van het team zodat de slag naar 

voren (oplossingen dichtbij inwoners/in de wijk) gemaakt kan worden. 

De sociaal makelaar wordt gedreven vanuit de visie ‘zelf oplossen = duurzaam 

oplossen’. Het zelf oplossend vermogen wordt waar mogelijk en zo nodig 
aangesproken. De bewoners zijn met elkaar samen redzaam; er is sprake van 
wederkerigheid over en weer.  

De sociaal makelaar is ook opgenomen in het uitvoeringsprogramma Jeugd. Hier 
wordt dezelfde functie beschreven. 

Partners SenW, het wijkteam, vrijwilligersorganisaties, informele zorg, buurtinitiatieven en 
andere maatschappelijke partners. 

Communicatie Tot de core-business van de sociaal makelaar behoort het delen van kennis. De 

sociaal makelaar is de door de wijk lopende sociale kaart en weet informele en 
formele krachten in de wijk te bundelen. 

Prestatie-indicator Nog te ontwikkelen. 
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Flexibele schil wijkteam 

Omschrijving De wijkteams hebben een flexibele schil met daarin onder andere 

ouderenadviseurs, mantelzorgondersteuners, jongerenwerkers en de sociaal 
makelaars. Er is een goede verbinding tussen de flexibele schil en de 
medewerkers van het wijkteam. 

Ambitie 1. 2. 4. 6. 7. 9. 

Activiteit - De flexibele schil zorgt door snel te schakelen met het wijkteam dat een 

vraag juist ingeschat wordt en daarop passende inzet wordt gepleegd. 
- De flexibele schil biedt arrangementen/ondersteuning aan cliënten van het 

wijkteam waardoor de slag richting preventie gemaakt wordt.  
- De flexibel schil neemt deel aan het wijkteamoverleg. 

Partners Wijkteam en SenW. 

Communicatie De inzet van de flexibele schil organiseren we rondom de cliënt. Het wijkteam en 

de flexibele schil vragen elkaar over en weer een stukje mee op te lopen met de 
cliënt. 

Prestatie-indicator Aantal trajecten waarin gezamenlijk is opgelopen met de cliënt.  

 

Promotie vrijwilligerswerk 

Omschrijving Activiteiten om vrijwilligerswerk te promoten. 

Ambitie 15. 20. 

Activiteit Door het geven van aandacht aan en promotie van vrijwilligerswerk worden 
Ridderkerkse inwoners gestimuleerd zich in te zetten als vrijwilliger. Er worden 

jaarlijks vier promotieactiviteiten georganiseerd. 

Partners SenW, vrijwilligersorganisaties, Stichting Present,wijkteams, verenigingen, kerken, 
zorginstellingen etc. 

Communicatie De promotieactiviteiten zijn erop gericht op zoveel mogelijk inwoners te bereiken.  

Prestatie-indicator Rapportage SenW. 

 

De beursvloer 

Omschrijving Jaarlijks wordt er een Maatschappelijke Beursvloer georganiseerd om 
kennisuitwisseling tot stand te brengen tussen bedrijven en 

vrijwilligersorganisaties. 

Ambitie 14. 15. 16. 

Activiteit Tijdens de beursvloer worden vraag en aanbod in de breedste zin van het woord 
gekoppeld. Alle matches vinden met gesloten beurs plaats. Partijen gaan met 
elkaar in zee omdat zij elkaar iets te bieden hebben, bijvoorbeeld inspiratie en 

plezier, ondersteuning, vrijwilligers etc. 

Partners SenW, bedrijfsleven, vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen, maatschappelijke 
organisaties etc. 

Communicatie De beursvloer is een jaarlijks terugkerend goed bezocht evenement.  

Prestatie-indicator Aantal bezoekers. 

 

Bewustwording Mantelzorg 

Omschrijving Er zijn jaarlijks terugkerende activiteiten die inzetten op bewustwording van 
mantelzorg. 

Ambitie 11. 12. 14. 

Activiteit - Er wordt een dag van de mantelzorg georganiseerd waarbij aandacht 

wordt besteed aan iedereen die zorgt voor een naaste. 
- Mantelzorgers kunnen eens per jaar een Mantelzorgcompliment 

aanvragen (de Pluim/Ridderkerkpas). 
- Mantelzorgondersteuning bevindt zich op de natuurlijke vindplaatsen van 

mantelzorgers. 
- Er is aandacht voor specifieke doelgroepen binnen de mantelzorg. 

Bijvoorbeeld de jonge mantelzorger, werkende mantelzorger etc.  

Partners SenW, gemeente, wijkteam, huisarts, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, 

kerken. 
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Communicatie Er wordt een breed scala van communicatiemiddelen ingezet zoals  o.a. een 
interactieve website, flyers, nieuwsbrieven, nieuwsflits, lokale en social media, 

lezingen, voorlichtings- en themabijeenkomsten om inwoners (en vooral 
mantelzorgers) meer bewust te maken van wat mantelzorg is.  

Prestatie-indicator Rapportage SenW, aantal geregistreerde mantelzorgers. 

 

Deskundigheidsbevordering mantelzorg voor professionals en vrijwilligers 

Omschrijving Professionals en vrijwilligers worden geschoold in hoe overbelasting van 
mantelzorgers te herkennen en bespreekbaar te maken. 

Ambitie 14.  

Activiteit Organisaties wordt relevante informatie en tools geboden. 

Partners SenW, vrijwilligersorganisaties, bedrijfsleven, zorginstellingen, maatschappelijke 

organisaties. 

Communicatie De scholing vindt plaats via e-learning modules en 
voorlichtingbijeenkomsten/scholing. 

Prestatie-indicator Rapportage SenW. 

 

Een toereikend preventief aanbod (gebiedsaanpak) 

 

Ontmoetingsactiviteiten 

Omschrijving Er worden diverse activiteiten georganiseerd om ontmoeting te stimuleren en 

eenzaamheid tegen te gaan. 

Ambitie 1. 2. 4. 6. 7. 8. 13. 15.  

Activiteit - Er worden jaarlijks 600 ontmoetingsactiviteiten in de wijk georganiseerd 
door het welzijnswerk. 

- Er zijn maatjesprojecten waarin kwetsbare mensen één op één door een 

vrijwilliger worden ondersteund.  
- Telefooncirkels en buurtcirkels, waarbij mensen elkaar om de beurt, achter 

elkaar opbellen/contact hebben om te horen of alles goed gaat.  
- Voorlichting over eenzaamheid in de vorm van informatie op de website, 

nieuwsbrieven en presentaties tijdens bijeenkomsten.  
- Alle 75-plussers eens in de vijf jaar benaderen voor een preventief 

huisbezoek. 

Partners SenW, Pameijer, vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen kerken etc. 

Communicatie De ontmoetingsactiviteiten worden op de wijkagenda aangekondigd (sociale kaart) 
en via social media/lokale media/flyers etc. 

Prestatie-indicator Rapportage SenW. 

 

Culturele en sportactiviteiten toegankelijk voor iedereen 

Omschrijving Op verschillende wijzen wordt het mogelijk gemaakt dat kwetsbare inwoners 
kunnen deelnemen aan bestaande culturele- en sportactiviteiten.  

Ambitie 2. 6. 8. 10. 

Activiteit Er zijn tal van activiteiten op het gebied van sport en cultuur waarbij tevens 

aandacht is voor de toegankelijkheid van kwetsbare inwoners. Een aantal 
voorbeelden zijn: 

- We hebben een Ridderkerkpas: minima krijgen de contributie voor 
verenigingen, kosten voor cursussen, culturele activiteiten of 

welzijnsactiviteiten vergoed.  

- Er zijn beweegzorgarrangementen voor kwetsbare ouderen (Zie 
Uitvoeringsprogramma ‘Bewegend Verbinden’). 

- Er is een sportproject voor mensen met een licht verstandelijke beperking 
(zie uitvoeringsprogramma Jeugd) 

- Er is een beweegmakelaar in Ridderkerk actief. 

- Bibliotheek AanZet: De bibliotheek biedt een laagdrempelig aanbod voor 

verschillende doelgroepen.  

- We hebben muziek- en cultuurevenementen van verenigingen die voor 
iedereen toegankelijk zijn.  



 13 

- We hebben een cultuurregisseur op het gebied van cultuur educatie. (Zie 

nota Cultuureducatie in de breedte). 
Partners SenW, sport en beweegaanbieders, stichting cultuureducatie, gemeente etc.  

Communicatie De activiteiten worden op de wijkagenda aangekondigd (sociale kaart) en via social 
media/lokale media/flyers etc. 

Prestatie-indicator Burgerpeiling, mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen.  

 

Welzijn op recept 

Omschrijving Welzijn op recept’ is een aanpak waarbij mensen die kampen met psychosociale 

problemen worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. 
Kern van de aanpak is dat een huisarts, de persoon met psychosociale klachten, 
doorverwijst naar een welzijnsarrangement. Het kan gaan om wekelijks sporten op 

recept, vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan culturele activiteiten etc. 

Ambitie 1. 2. 6. 10. 

Activiteit Ontwikkelen en samen met de huisartsen en welzijnsorganisatie(s) opzetten van 
Welzijn op Recept.  
 

Hierbij worden tevens de verschillende huisbezoeken die door verschillende 
partners worden gedaan geëvalueerd en daar waar mogelijk wordt hierop een 
samenwerking aangegaan. 

Partners Huisartsen, SenW, gemeente en andere welzijnsaanbieders. 

Communicatie De welzijnsarrangementen worden in de wijkagenda’s geplaatst. 

Prestatie-indicator Nader te bepalen. 

 

Alzheimer Café Ridderkerk 

Omschrijving In het Alzheimer café kunnen mantelzorgers en degene voor wie de mantelzorgers 

zorgen elkaar ontmoeten. 

Ambitie 12. 13. 14. 

Activiteit Er worden jaarlijks 10 Alzheimer Cafés georganiseerd. Tijdens het Alzheimer Café 
staan steeds verschillende thema’s centraal en zijn er deskundigen aanwezig waar 
vragen aan gesteld kunnen worden. 

Partners SenW 

Communicatie De Alzheimer Cafés worden op de wijkagenda aangekondigd (sociale kaart) en via 

social media/lokale media. 

Prestatie-indicator Rapportage SenW, aantal bezoekers en klantervaring. 

 

Preventie en innovatie maatschappelijke initiatieven Ridderkerk 

Omschrijving Sinds de regering enkele zorgtaken naar de gemeentes heeft overgeheveld, zijn 
wij als gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van 
kwetsbare inwoners. Wij willen dat kwetsbare inwoners zo goed mogelijk 

zelfstandig kunnen (blijven) functioneren en kunnen meedoen in de samenleving. 
Dat doen wij in sommige gevallen door professionele zorg in te zetten. Maar soms 
is dat (nog) niet nodig of is een andere oplossing beter. Of kan er iets extra’s 

gedaan worden, waardoor de kwetsbaarheid vermindert. Wij willen graag samen 
met maatschappelijke organisaties en/of inwoners, de zorg beter vormgeven. 
Hierbij moeten wij ook nog samen gaan ontdekken welke voorzieningen nu echt 

effectief zijn. De 'regeling Innovatie, Preventie en Maatschappelijke Initiatieven 
Ridderkerk' maakt dit mogelijk. 

Ambitie 1. 2. 4. 6. 7. 9. 

Activiteit De regeling maakt het mogelijk om nieuwe ideeën uit te proberen en door te 

ontwikkelen. Een veelbelovend idee kan door middel van subsidie ondersteund 
worden. Na een periode van een jaar wordt gekeken of het inderdaad het 
gewenste effect heeft. Als dat zo is, dan kan het een vervolg krijgen met 

bijvoorbeeld een inkoop- of vervolgsubsidie. Als dat niet zo is, dan kan de 
gemeente besluiten om ermee te stoppen of aan te passen en nog een jaar te 
proberen. Na maximaal 2 jaar moet duidelijk zijn of uw project inderdaad 

meerwaarde heeft. 
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Zowel de aanvragen als de eindresultaten van de projecten worden beoordeeld 
door een toetsingscommissie. Hierin zitten personen die de Ridderkerkse 

samenleving goed kennen, zoals een afgevaardigde van het burgerplatform (MBR) 
en mensen van het wijkteam. Zij beoordelen de aanvragen met behulp van een 
puntenlijst. Die puntenlijst hanteren wij omdat dit voor iedereen duidelijk maakt 

waar op beoordeeld wordt.  
 

Enkele voorbeelden van reeds gehonoreerde projecten zijn SpuR, de buurtcirkel 
van Pameijer, het Geheugenpaleis en de Buren.  

Partners Gemeente, wijkteam, MBR en iedereen met een goed idee. 

Communicatie De regeling is terug te vinden op de website van de gemeente en wordt onder de 

aandacht gebracht via lokale media. 

Prestatie-indicator Aantal (gehonoreerde) ideeën en voorgezette projecten. 

 

Ondersteuning mantelzorgers 

Omschrijving Mantelzorgers worden op verschillende manieren ondersteund in het uitvoeren van 
hun mantelzorgtaken. 

Ambitie 11. 12. 13. 14. 

Activiteit Er is in Ridderkerk onder andere de volgende ondersteuning beschikbaar voor 
mantelzorgers: 

- Informatie en advies; 
- Workshops en themabijeenkomsten voor mantelzorgers; 

- Ondersteuning voor mantelzorgers door een professionele 
mantelzorgconsulent. (o.a. ondersteuningprogramma’s, respijtzorg); 

- Een e-learning module, waarbij mantelzorgers een ondersteuningstraject 

kunnen doorlopen op het moment dat het hen het beste uitkomt.  

Partners SenW, wijkverpleegkundige, huisartsen en andere maatschappelijke partners.  

Communicatie Er wordt online informatie en advies gegeven. Daarnaast zijn de verschillende 
vormen van ondersteuning opgenomen in de sociale kaart.  

Prestatie-indicator Rapportage SenW en burgerpeiling, naasten zorg. 

 

Respijtzorg 

Omschrijving Er is een toereikend en toegankelijk aanbod in respijtzorg.  

Ambitie 12. 13. 14. 

Activiteit - Het bestaande aanbod wordt aangevuld met nieuwe vormen. De 

volgende vormen van respijtzorg kunnen worden ingezet:  

 Vrijwilligers die mantelzorgtaken (tijdelijk ) overnemen  

 Professionals die taken van de mantelzorger (tijdelijk) 

overnemen  

 Dagbesteding voor de zorgbehoevende 

 Respijtzorg light, gezamenlijke activiteiten voor 
zorgbehoevenden en hun mantelzorgers  

 (Tijdelijke) opname/logeeropvang van de zorgbehoevende 
- Er worden respijtdagen georganiseerd. 
- Er wordt door de werkgroep ‘Ketensamenwerking dementie’ een 

overzicht gemaakt (zowel bruikbaar voor professionals als mantelzorgers) 
van de verschillende vormen van respijtzorg en de organisaties die het 
aanbieden. 

- De eigen bijdrage voor respijtzorg is afgeschaft. 

Partners SenW, gecontracteerde partijen Wmo, werkgroep ketensamenwerking dementie. 

Communicatie Het aanbod respijtzorg is opgenomen in een respijtkaart die onder andere te 
vinden is op de sociale kaart. 

Prestatie-indicator Klantbeoordeling respijtdagen en contractmanagement Wmo. 
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Samenwerking mantelzorger en de zorgprofessional 

Omschrijving Enerzijds geven we mantelzorgers ondersteuning bij de uitvoering van hun zorg 

zodat ze niet overbelast raken. Anderzijds speelt de mantelzorg een belangrijke rol 
bij het organiseren van de zorg voor degenen voor wie hij zorgt. De gemeente 
vindt het belangrijk dat ook dit proces goed gefaciliteerd wordt voor de 

mantelzorger. 

Ambitie 14. 

Activiteit Mantelzorgconsulenten kunnen mantelzorgers en zorgprofessionals ondersteunen 
in het samen organiseren van de zorg voor een cliënt.: 

- Mantelzorgers kunnen, indien nodig, door mantelzorgconsulenten worden 

ondersteund in de communicatie en samenwerking met 
zorgprofessionals.  

- Mantelzorgconsulenten kunnen zorgprofessionals, indien nodig, 

adviseren over de samenwerking met mantelzorgers. 

- Workshops voor zorgaanbieders over de samenwerking met 

mantelzorgers. 
Partners SenW, wijkteam, zorgaanbieders. 

Communicatie Inwoners worden door het wijkteam en zorgaanbieders gewezen op deze 
mogelijkheid van ondersteuning. 

Prestatie-indicator Rapportage SenW. 

 

Waarderingsactiviteiten vrijwilligers 

Omschrijving 

Inwoners die meedoen, dat is wat we vragen van inwoners in een 
participatiesamenleving. Daarbij hoort ruimte om regie te voeren en zelf initiatieven 

te ontplooien. Vrijwillige inzet is dan ook onmisbaar in een participatiesamenleving. 
De gemeente Ridderkerk hecht er daarom veel waarde aan om vrijwilligers te 
ondersteunen en te waarderen. 

Ambitie 15. 20. 

Activiteit 

Er worden diverse activiteiten georganiseerd om waardering aan vrijwilligers te 

laten blijken. 
- Jaarlijks worden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet via een feest wat 

speciaal voor hen georganiseerd wordt: het Feest der Giganten. Aan dit 
feest is tevens de uitreiking van de vrijwilligersprijs verbonden. 

- Er vindt naast het feest een andere waarderingsactiviteit plaats.  

- Een nieuwsbrief voor alle vrijwilligers 4 x per jaar.  
Partners SenW, vrijwilligersorganisaties, kerken etc. 

Communicatie 
Vrijwilligers worden actief uitgenodigd voor het Feest der Giganten en andere 
activiteiten. 

Prestatie-indicator CTO vrijwilligers SenW en aantal deelnemers 

 

Vrijwilligerswerk toegankelijk voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en 

psychiatrische problematiek 

Omschrijving 

In een participatiesamenleving zetten we mensen in hun eigen kracht en kijken we 
naar de mogelijkheden die mensen hebben om zich in te zetten voor de 
samenleving. Vrijwilligerswerk door inwoners met een (licht) verstandelijke 

beperking of psychiatrische problematiek werkt dan ook vaak twee kanten op. Het 
heeft een positief effect op het leven van de inwoner met een beperking en het 
heeft een positief effect op de mensen waar ze zich vrijwillig voor inzetten.  

Ambitie 15. 16. 17. 18. 

Activiteit 

Om het vrijwilligerswerk toegankelijk te maken voor mensen met een licht 

verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek wordt er een bijeenkomst 
georganiseerd voor zorgorganisaties die dagbesteding bieden voor (licht) 
verstandelijk beperkten en cliënten met psychiatrische problematiek over 

mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk voor deze doelgroep.  
 
Indien gewenst, worden er naar aanleiding van de bijeenkomst vervolgstappen 



 16 

genomen om de ondersteuning van deze nieuwe groep vrijwilligers in te richten.  

Partners 
Zorgorganisaties, dagbesteding, SenW, vrijwilligersorganisaties, wijkteams, 
gemeente etc. 

Communicatie Betrokken organisaties worden uitgenodigd voor de bijeenkomst. 

Prestatie-indicator Nvt. 

 

Vrijwilligerswerk als tegenprestatie 

Omschrijving 

Uitkeringsgerechtigden hebbende mogelijkheid een tegenprestatie te leveren in de 

vorm van vrijwilligerswerk. 

Ambitie 3. 15.  

Activiteit 

De verordening tegenprestatie Participatiewet Ridderkerk 2015 maakt het mogelijk 
dat uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid krijgen tot het leveren van een 
tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk. 

Bij het bepalen van de tegenprestatie wordt onder andere meegenomen in welke 
mate de belanghebbende al maatschappelijke activiteiten of vrijwilligerswerk 
verricht. 

Partners Gemeente, vrijwilligersorganisaties en SenW. 

Communicatie Uitkeringsgerechtigden worden actief geïnformeerd over deze mogelijkheid. 

Prestatie-indicator Aantal tegenprestaties in de vorm van vrijwilligerswerk. 

 

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 

Omschrijving De kennis en kunde van vrijwilligers en (vrijwilligers)organsiaties is vergroot en 

hierdoor is hun eigen kracht versterkt. 

Ambitie 16. 17. 18.  

Activiteit Vrijwilligers kunnen trainingen en workshops volgen om zicht verder te ontwikkelen 
in hun vrijwilligerswerk. 

- De ondersteuningsbehoeften van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 

wordt in beeld gebracht. 
- Er zijn minimaal 6 deskundigheidsbevorderingactiviteiten per jaar.  

Partners SenW, vrijwilligersorganisaties. 

Communicatie Het deskundigheidsbevorderingaanbod wordt opgenomen in de sociale kaart.  

Prestatie-indicator Beoordeling deskundigheidsbevordering door deelnemers. 

 

Veiligheid vrijwilligerswerk 

Omschrijving 

De gemeente neemt diverse maatregelen met vrijwilligersorganisaties om de 

veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen. 

Ambitie 18. 19. 

Activiteit 

- Er wordt met vrijwilligersorganisaties gesproken over een breed 

veiligheidskader waarbinnen vrijwilligersorganisaties werken. Gedacht 
wordt onder meer aan een zorgvuldig aannamebeleid, voeren van 
(tussentijdse)gesprekken, begeleiden van de vrijwilliger en het hebben en 

uitdragen van veiligheidsbeleid.  
- Vrijwilligers kunnen gratis een “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG) 

aanvragen. 
Partners Gemeente, vrijwilligersorganisaties en organisaties die veel vrijwilligers hebben. 

Communicatie 
Met vrijwilligersorganisaties wordt gesproken over het veiligheidskader waarbinnen 
ze werken. 

Prestatie-indicator 
Aantal gratis verstrekte VOG’s, aantal afspraken veiligheidskader in 
subsidiebeschikkingen. 
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2. Financiën 
In deze paragraaf wordt de financiële vertaling van de in dit uitvoeringsprogramma opgenomen 
activiteiten weergegeven. Waar het nieuw geld betreft is ervoor gekozen om een integrale weergave 

van de drie uitvoeringsprogramma’s op te nemen en waar het bestaande middelen betreft te kiezen 
voor een weergave van specifiek het uitvoeringsprogramma welzijn. 
 

Bestaande middelen 
Voor een groot deel kunnen de in dit uitvoeringsprogramma opgenomen activiteiten/projecten 
bekostigd worden met middelen uit de bestaande begroting. In onderstaande tabel worden deze 

activiteiten/projecten weergegeven. In de tweede kolom wordt de partij benoemd die de opdracht heeft 
gekregen deze activiteit uit te voeren. 
 

Activiteit/project Uitvoerder 

Mantelzorg consultatie Gemeente 

Vrijwilliger consultatie Gemeente 

Woningvoorraad aangepast op bevolkingssamenstelling Gemeente 

Participatie in de wijk Gemeente en SenW 

Right to challenge/city challenges 

Diversen via de subsidieregeling sociaal 

domein 

Signaleren van eenzaamheid Wijkteam en SenW 

Netwerkbijeenkomsten Wijkteam 

Doorontwikkeling opbouwwerker tot sociaal makelaar SenW 

Flexibele schil wijkteam Wijkteam en SenW 

Promotie vrijwilligerswerk SenW 

De beursvloer SenW 

Bewustwording mantelzorg SenW 

Deskundigheidsbevordering mantelzorg voor professionals en 
vrijwilligers SenW 

Ontmoetingsactiviteiten SenW 

Culturele en sportactiviteiten toegankelijk voor iedereen 
SenW, stichting Cultuureducatie en sport en 
beweegaanbieders 

Alzheimercafé SenW 

Preventie en innovatie Maatschappelijke initiatieven Ridderkerk  

Diversen via de subsidieregeling sociaal 

domein 

Ondersteuning mantelzorgers SenW 

Respijtzorg SenW en Wmo-aanbieders 

Cliëntondersteuning mantelzorg SenW 

Waarderingsactiviteiten vrijwilligers SenW 

Vrijwilligerswerk toegankelijk voor mensen met een (licht) 
verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek SenW 

Vrijwilligerswerk als tegenprestatie Gemeente en SenW 

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers SenW 

Veiligheid vrijwilligerswerk SenW 

 

Voor de producten/activiteiten die door SenW geleverd worden, geldt dat ze voor de jaren 2017-2018 
ingekocht zijn. Dit betekent dat vanaf 2019 vernieuwing aangebracht kan worden, wijzigingen 
doorgevoerd kunnen worden of bestaande producten ingewisseld kunnen worden voor nieuwe 

producten. Daarop vooruitlopend willen we met SenW in overleg over de doorontwikkeling tot sociaal 
makelaar. Dit zal in het bestuurlijk overleg met de stichting geagendeerd gaan worden.  
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Nieuw geld 
Via de kadernota 2018-2022 is voorgesteld om voor het jaar 2018 en 2019 € 150.000 beschikbaar te 
stellen uit de reserve sociaal domein voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma’s 

Jeugd/Welzijn/Sport. In de tabel hieronder is weergegeven op welke wijze deze middelen ingezet 
gaan worden.  

 

Begroting uitvoeringsprogramma's nieuwe middelen 2018 2019 

Project Bedrag Bedrag 

Uitvoeringsprogramma Jeugd 

0-meting 10.000   

Onderzoek online info en advies 1.500   

Aandacht voor ouders uit andere culturen 2.500 2.500 

Social Media project 18.000 18.000 

Open Limonade 25.000 25.000 

Fairplay   8.000 

Uitvoeringsprogramma Welzijn 

0-meting 10.000   

Sociale Kaart 8.000 15.000 

Welzijn op recept 25.000 PM 

Uitvoeringsprogramma Sport 

Feyenoord, scoren in de wijk 50.000 50.000 

Inspelen op de vraag 

O.b.v. gebiedsanalyses inspelen op de vraag   31.500 

Totaal 150.000 150.000 

 
Door te investeren in de basisinfrastructuur voorkomen we dat duurdere zorg nodig is. Dit betekent dat 
het hier niet alleen gaat om een investering maar dat de verwachting is dat deze investering 
tegelijkertijd opbrengsten genereert. 

 
Evaluatie 
Belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma jeugd en welzijn is het beter in beeld krijgen van 

de vraag via de gebiedsanalyses. Hier wordt eenmalig en structureel onderzoek naar gedaan. Op 
basis van de uitkomsten van deze onderzoeken en op basis van de evaluatie van de nu ingezette 
activiteiten zal vanaf 2020 gekeken worden welke activiteiten/interventies goed werken en voortgezet 

moeten worden of op welke vraag er nieuwe inzet nodig is. Indien nodig wordt dan opnieuw een 
aanvraag gedaan voor tijdelijk dan wel structureel geld voor de uitvoeringsprogramma’s.  
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3. Planning 
In onderstaande tabel kan per activiteit bekeken worden in welk(e) jaar/jaren ze uitgevoerd worden.  
 

Project 2017 2018 2019 2020 

De wijk in beeld (gebiedsanalyses) 

Uitvoering 0-meting         

Doorontwikkeling sociale kaart         

Mantelzorg consultatie         

Vrijwilliger consultatie         

Woningvoorraad aangepast op 

bevolkingssamenstelling         

De wijk in verbinding (gebiedsnetwerk) 

Participatie in de wijk         

Right to challenge/city challenges         

Signaleren van eenzaamheid         

Netwerkbijeenkomsten         

Doorontwikkeling opbouwwerker tot sociaal 
makelaar         

Flexibele schil wijkteam         

Promotie vrijwilligerswerk         

De beursvloer         

Bewustwording mantelzorg         

Deskundigheidsbevordering mantelzorg voor 
professionals en vrijwilligers         

Een toereikend preventief aanbod (gebiedsaanpak) 

Ontmoetingsactiviteiten         

Culturele en sportactiviteiten toegankelijk voor 

iedereen         

Welzijn op recept         

Alzheimer Café         

Preventie en innovatie Maatschappelijke 
initiatieven Ridderkerk         

Ondersteuning mantelzorgers         

Respijtzorg         

Cliëntondersteuning mantelzorg         

Waarderingsactiviteiten vrijwilligers         

Vrijwilligerswerk toegankelijk voor mensen met 
een (licht) verstandelijke beperking en 

psychiatrische problematiek         

Vrijwilligerswerk als tegenprestatie         

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers         

Veiligheid vrijwilligerswerk         

 
De activiteiten/producten uitgevoerd door SenW zijn vanwege de gekozen inkoopperiode 2017/2018 
alleen in deze jaren in de planning opgenomen. Bij de volgende inkooptranche zal gekeken worden of 

ze verlengd worden. In de overeenkomsten met SenW is dit mogelijk gemaakt door op te nemen dat 
de opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst viermaal te verlengen met 12 maanden. 
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Bijlagen 
 
1. Ambities Integraal Welzijnskader 2016-2020 

1. Formele en informele zorg werken goed samen, waardoor eenzaamheid en sociaal isolement 

worden verminderd. 
2. Door een goed aanbod van welzijnsactiviteiten wordt de inzet van (zwaardere) zorg en 

overbelasting van mantelzorgers of vrijwilligers voorkomen of verminderd.  

3. Inwoners met een uitkering doen mee. De tegenprestatie mag een vorm van maatschappelijk 
relevant vrijwilligerswerk zijn. 

4. In Ridderkerk groeien jeugdigen veilig, gezond en kansrijk op.  

5. Wij hebben in Ridderkerk een woningvoorraad, die bijdraagt aan een gezonde 
bevolkingsopbouw naar leeftijd, inkomen en huishoudensamenstelling. 

6. In elke wijk is een welzijnsaanbod dat past bij het karakter van de wijk. Dit aanbod komt tot 

stand door initiatieven uit de wijk en is opgenomen in de sociale kaart.  
7. Ridderkerkers worden uitgedaagd om de eigen talenten in te zetten voor de wijk. 
8. Er is een ruim aanbod van kunst en culturele activiteiten dat mensen laat meedoen. Hiermee 

worden talenten gestimuleerd en eenzaamheid en sociaal isolement verminderd.  
9. De inwoners van Ridderkerk nemen zoveel mogelijk regie over hun leefstijl. Door zelf te 

werken aan een gezondere leefstijl neemt het welzijn toe. 

10.  Sportactiviteiten worden ingezet om mensen te laten meedoen en het sociaal netwerk te 
vergroten. Hiermee worden eenzaamheid en sociaal isolement verminderd en talenten 
gestimuleerd. 

11.  Vinden: mantelzorgers weten de gemeente en hulpverleners te vinden. Dit is een voorwaarde 
om hen te kunnen versterken, verlichten en verbinden. 

12.  Versterken: De positie van mantelzorgers wordt versterkt zodat zij zelf regie kunnen voeren, 

zowel op het niveau van de individuele mantelzorger als op het niveau van 
beleidsbeïnvloeding. 

13.  Verlichten: Er is een breed gedragen aanbod van ondersteuning om ervoor te zorgen dat 

mantelzorgers de mantelzorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren. 
14.  Verbinden: Formele en informele zorg zijn nauw met elkaar verbonden. De gemeente en onze 

partners, denk aan zorgaanbieders, mantelzorgondersteuners en vrijwilligersorganisaties 

zorgen voor een samenhangend aanbod. Mantelzorgers leveren een onmisbare bijdrage aan 
de informele zorg en ondersteuning. 

15.  Ridderkerks vinden vrijwilligerswerk vanzelfsprekend. 

16.  Dankzij een goede organisatiestructuur worden vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties goed 
uitgerust en ondersteund, wat hun werk ten goede komt. 

17.  Belemmeringen om vrijwilligerswerk te kunnen doen worden zoveel mogelijk weggenomen. 

18.  Vrijwilligers kunnen in een prettige en veilige omgeving werken.  
19.  Alle vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG. 
20.  Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en krijgen erkenning. 
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2. Verslag interactieve bijeenkomst uitvoeringsprogramma’s 4 juli 2016 
 

Inbreng voor Welzijn 
 
Flap 1: inbreng van Gilde Ridderkerk: 

Het beschikbaar stellen van werkplaatsen waar jong en oud praktische vaardigheden kunnen opdoen 
en/of overdragen. Deze werkplekken worden voldoende voorzien van apparatuur. Te denken valt aan 
timmerwerk (houtbewerking) maar ook meer kunstzinnige uitingen zoals klei bakken enz.  

 
Flap 2: geen afzender vermeld 
Preventie en signalering: 

 Versterken van verenigingen, kerken, scholen, wijkideeteams, wijkactiviteiten enz. 0-lijn om 
signaleringsfunctie nog beter vorm te geven en dat ze weten waar ze terecht kunnen met hun 
signalen. 

Preventie steunpunt / in wijken en buurten 
Wijkteam heeft de mankracht, tijd, expertise 

 Vrijwilligers (Academie): versterken informele netwerk, enthousiast maken, coachen op 
vragen. 

 Bewegen in de wijk 

 Achter de voordeur 

 Bij “problemen” gewoon doen, ook om onderlinge contacten te bevorderen 

 Ideeën van de wijk stimuleren: gezamenlijke PR / informeren, bijvoorbeeld 1 pagina in de 

Blauwkaai. 
 
Kern: Plezier hebben om wat voor en met elkaar te doen. Dat faciliteren.  

 
Wie: wijkideeteam, burgerplatform, S&W, Albert Scholte, Present, Woonvisie (waar past binnen 
woningwet). 

 
Flap 3: geen afzender vermeld 

 Mantelzorgers ontlasten: Denk ook aan betaalde mantelzorgers, marktplaats/ruildiensten, 

workshop adem coaching voor mantelzorgers zodat ze op elk moment van de dag het 
geleerde kunnen toepassen en rust in hun lijf brengen. Belia.  

 Woningcorporaties: verbinden met (opgave van) de wijkteams. 

 Welzijn op recept (voor huisartsen). 

 
Centrale ambities: 

 Versterken netwerk: concreet maken! N.B.: good practise in Schiedam en Lansingerland. 

Marijke.kruijte@meerotterdam.nl. Met alle partijen. 

 Formele/informele zorg: Bijeenkomsten organiseren met burger (groepen), wijkteam 
medewerkers hebben zo hun “eigen” informele leden.  

 Vrijwilligers/mantelzorgers aanbieden van trainingen m.b.t. kwaliteiten en in kracht staan om 

zo meer bewust te zijn van eigen grenzen en kwaliteiten die ingezet kunnen worden. Dit kan 
d.m.v. een deugdentraining. Deugden trainer Japke aangesloten bij het Zonnekind.  

 Interactieve website voor organisaties binnen Ridderkerk waar vraag en aanbod samen 

komen. 

mailto:Marijke.kruijte@meerotterdam.nl
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3. Advies Burgerplatform Ridderkerk en reactie gemeente op dit advies 
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