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1. Inleiding
In de subsidieverleningsbrief 2017 (13 december 2016) is aangegeven dat er over het jaar 2017 vier kwartaal- en managementrapportages dienen te
worden ingeleverd. Deze rapportages geven een overzicht van de inzet die Welzijn Scheveningen in 2017 op de verschillende ambities heeft geleverd
en de resultaten die hiermee behaald zijn. In de vierde kwartaalrapportage (15 januari 2018) zijn tevens de jaarcijfers opgenomen. Voor wat betreft
het inhoudelijk jaarverslag willen we daarom volstaan met een samenvatting van de inzet 2017 op hooflijnen, aangevuld met een aantal voorbeelden
uit de praktijk.

2. Samenvatting inzet 2017
- Stimuleren en activeren van betrokkenheid bij de fysieke en sociale leefomgeving
Welzijn Scheveningen heeft zich in 2017 ingezet om bewoners te stimuleren zich actief in te zetten voor hun buurt/wijk en voor hun medebewoners.
Dit is enerzijds gebeurd door de uitvoering van het opbouwwerk in de verschillende wijken. Er zijn het afgelopen jaar twee nieuwe opbouwerkers
aangenomen die outreachend bewoners benaderen, stimuleren en ondersteunen bij het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een beter
leefklimaat in de wijk. De organisatie van een buurt- BBQ in de tuin van de Mallemok door buurtbewoners, de organisatie van een open dag op alle
panden, de organisatie van Burendag in Duindorp, waarbij klusjes zijn gedaan door wijkbewoners voor andere wijkbewoners, zijn voorbeelden
hiervan. Er zijn 43 bewonersinitiatieven ondersteund en er werden 6 bewonersorganisaties ondersteund door het bieden van ruimte en door
gezamenlijk activiteiten in/voor de wijk te organiseren. Op vijf speelplekken in het stadsdeel is ondersteuning geboden in de vorm van het regelen en
begeleiden van vrijwilligers die de spelplekken openen en sluiten en die activiteiten organiseren voor de kinderen.
Anderzijds zijn op de wijk- en dienstencentra samen met vrijwilligers, buurtbewoners, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties, wekelijks 325
activiteiten voor alle doelgroepen uitgevoerd. De Wijk- en Dienstencentra hebben zich steeds verder ontwikkeld tot de plek waar vrijwillige inzet wordt
geactiveerd, bewoners met eigen initiatieven worden ondersteund en (kwetsbare) bewoners gelegenheid krijgen mee te doen en hun capaciteiten te
ontwikkelen. Onze locaties zijn een belangrijke plek voor ontmoeting en contact en daarmee het bestrijden van eenzaamheid. Er kwamen het
afgelopen jaar dagelijks ruim 600 bezoekers op onze panden en er werd aan vele vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties ondersteuning en/of
faciliteit geboden.
-

Het bieden van Maatschappelijk Ondersteuning
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Daarnaast heeft Welzijn Scheveningen, daar waar nodig, ondersteuning geboden aan kwetsbare bewoners met als doel hen volwaardig te laten
participeren in de samenleving. Er is in overleg met de gemeente afgesproken om het ondersteunen van kwetsbare bewoners onder één nieuwe
noemer te brengen: Algemeen Maatschappelijke Ondersteuning (AMO): AMO omvat het bieden van informatie en advies, vraagverheldering en
kortdurende oplossingsgerichte ondersteuning. Dit kan zowel praktische dienstverlening als psychosociale ondersteuning zijn. De ondersteuning is
laagdrempelig en onafhankelijk en gericht op (het versterken van) de eigen kracht en het netwerk van de bezoeker/cliënt. Met de inzet van de AMO
(vanuit het maatschappelijk- ouderen- en jeugdwerk) zijn 1886 cliënten ondersteund met cliëntondersteuning, psychosociale ondersteuning en
praktische dienstverlening. Onze professionals hebben verder deelgenomen aan het Sociaal Wijkzorgteam, het WMO team, het Jeugdteam en het VVT
team.
In de Servicepunten XL in het Kalhuis en het Trefpunt werd aan 2244 bezoekers informatie en advies geboden en werd zo nodig doorverwezen naar
ondersteuning door vrijwilligers, de cliëntondersteuning dan wel andere vormen van hulpverlening en/of zorg. Door de toename van het aantal
bewoners dat minder ondersteuning vanuit de professionele zorg en begeleiding (WMO) krijgt, door de toenemende complexiteit van de
binnenkomende vragen en door de effectieve wijze waarop onze professionals dagelijks laagdrempelig in de wijk aanwezig zijn, zijn er ook in 2017 veel
bewoners bereikt.
De deelname van het ouderenwerk aan de Gestructureerde Patiënt Overleggen bij de meeste huisartspraktijken in Scheveningen is in 2017
gecontinueerd. Zo’n 34 kwetsbare ouderen zijn naar onze hulp- en dienstverlening doorverwezen en geholpen, soms met individuele professionele
ondersteuning, maar vaker nog door de inzet van de vrijwillige diensten, gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het afnemen van
eenzaamheid. Hiermee werd de inzet van specialistische hulp uitgesteld of voorkomen.
De resultaten van de vrijwillige dienstverlening (uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ouderenwerk) zijn in 2017 weer naar volle
tevredenheid. Er zijn 5.234 matches gerealiseerd en 255 vrijwilligers hebben maar liefst 12.227 keer ondersteuning geboden aan 1.297 kwetsbare
ouderen in ons stadsdeel. Daarmee is bijgedragen aan hun zelfredzaamheid en zijn mantelzorgers ontlast. Onder verantwoordelijkheid van het
maatschappelijk werk zijn vrijwilligers benaderd om, daar waar mogelijk, ondersteuning te bieden aan een toenemend aantal bewoners die vooral
financiële problemen hebben, er zijn 779 bewoners met financiële problemen door vrijwilligers ondersteund en geholpen.
-

Inzet jeugdwerk

Het jeugdwerk heeft de laatste jaren belangrijke veranderingen doorgemaakt. In toenemende mate is de inzet van het jeugdwerk gericht op het
vergroten van de zelfredzaamheid, het ontwikkelen van talenten en het stimuleren van participatie van jeugdigen, in de breedste zin van het woord.
Binnen het jongerenwerk is er in 2017 prioriteit gegeven aan het voorkomen van overlast. Via het outreachend werk is contact gelegd; jongeren zijn op
straat aangesproken en er zijn alternatieven geboden voor het rondhangen. Ook via de open inlopen en voorlichtingen op de scholen en door het
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uitvoeren van sportactiviteiten op de pleinen en in de Blinkerd zijn de jongeren bereikt en zijn er mogelijkheden gecreëerd voor het opbouwen van
een vertrouwensband; de basisvoorwaarde voor het voorkomen van overlast maar ook voor het bieden van succesvolle begeleiding of hulpverlening.
In 2017 is er in toenemende mate gestuurd op maatschappelijke participatie van jongeren en ook van de ouders. Jongeren zijn benaderd en
gestimuleerd om zelf een activiteit op te zetten en uit te voeren en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Jongeren hebben zich bijvoorbeeld actief
ingezet bij de organisatie van verschillende activiteiten, zoals een voetbaltoernooi, een graffitiworkshop, het evenement ‘Blockjam’ en het maken van
filmpjes over maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals het filmpje over veiligheid rondom oud en nieuw.
Voor wat betreft de samenwerking en communicatie met partners zijn er in 2017 stappen gezet. Om snel te communiceren met de politie (vooral over
het outreachend werk) bestaat er een groepsapp met alle wijkagenten en alle jongerenwerkers. De politie en het jongerenwerk hebben nauw contact
gehad; via de app worden bijzonderheden gedeeld en hierdoor kan er zo nodig meteen actie ondernomen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
melden van overlast, zoals geluidsoverlast, zwerfvuil, vernielingen of het gebruik van slagroompatronen. Daarnaast hebben alle jongerenwerkers de
contactengegevens van jongeren in hun telefoon, zodat er ook individueel telefonisch of via een app of sms contact mogelijk is geweest. Vooral
jongeren die niet lekker in hun vel zitten zijn op deze snelle en laagdrempelige manier bereikt.
Er is in 2017 met verschillende partners samengewerkt, zoals o.a. de deelnemers van het verbindingsoverleg: Openbare Orde en Veiligheid,
Stadsdeelkantoor, Politie, CJG, Jeugdbescherming West en Voortijdig School Verlaters, basis- en VO-scholen, Service Punt Arbeid, Indigo, Breider, de
Jutters, Sporttuin Duindorp, Streetsport en Krajicek Foundation, de Blinkerd, Jumpteam Scheveningen, SVV Scheveningen en Lindobeach. De
samenwerking met Kommunika is, sinds er duidelijke afspraken zijn gemaakt, in 2017 sterk verbeterd en loopt naar tevredenheid.
Vaste deelnemers van het kinderwerk werden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen. Activiteiten zoals de Tjill-Out kamer, chemie lessen, de
meidenclub en uitvoering van het programma ‘Piep zei de muis’ droegen hieraan bij. Er is verder samen met kinderen gekookt en ze zijn de natuur in
geweest om van alles te leren over hun leefomgeving en de dieren die er leven.
Ook zijn kinderen gestimuleerd zich in te zetten voor anderen of voor de buurt. Kinderen hebben o.a. oliebollen uitgedeeld bij ouderen in de wijk,
rozen uitgedeeld aan ouderen op de opa en oma dag en meegedaan aan een aantal Crownie-acties. In 2017 draaiden meerdere activiteiten die
uitgevoerd werden door ouders. Zo werd het kinderwerk op de Mallemok volledig uitgevoerd door vrijwilligers (onder eindverantwoordelijkheid van
de locatiemanager) en werd de jongensclub op de woensdagavond zelfstandig door ouders uitgevoerd.
Met de uitvoering van jeugdwerk werden het afgelopen jaar zo’n 200 jeugdigen in ons stadsdeel bereikt en waren 39 vrijwilligers/ouders betrokken bij
de uitvoering.
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-

Inzet Vrijwilligerspunt Scheveningen

Het Vrijwilligerspunt Scheveningen heeft zich in 2017 ingezet om het vrijwilligerswerk te promoten, te stimuleren en te ondersteunen. Er zijn 309
nieuwe vrijwilligers geworven van wie er 178 zijn voorgesteld aan externe maatschappelijke organisaties en 131 zijn doorverwezen naar Welzijn
Scheveningen zelf. Op 31 december 2017 stonden 527 vrijwilligers bij onze organisatie ingeschreven, die een variëteit aan functies hebben uitgevoerd.
In december 2017 heeft WS het landelijk NOV-keurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld ‘ ontvangen uit handen van Fenna Noordermeer, directeur
van PEP Den Haag en bestuurslid NOV. Tijdens de kerstlunch voor de vrijwilligers in MuZee werd het certificaat uitgereikt en werd er door Fenna
Noordrmeer met veel lof gesproken over de manier waarop het vrijwilligerswerk bij ons opvallend goed geregeld is: ’best practice van Den Haag en
Michelin-ster waardig’.
-

Inzet Sociale media

Sinds december 2017 zijn we vanuit Welzijn Scheveningen actief op Facebook. Wij plaatsen gemiddeld 3
berichten per week. Qua inhoud proberen wij veel variatie aan te brengen om onze doelgroep, de
inwoners van stadsdeel Scheveningen, te blijven boeien, rekening houdend met ieders achtergrond,
leeftijd, levensstijl etc. Daarbij proberen wij de doelgroep bewust zoveel mogelijk te betrekken bij de
berichten. Wij stellen daarom in de berichten regelmatig vragen en proberen de lezer aan het denken te
zetten en interactief mee te laten doen/denken.
Qua inhoud van de berichten hebben wij een splitsing gemaakt in categorieën zodat er afwisseling blijft
in het soort berichten en het dus nooit saai of eentonig wordt.
1.

Nieuwsitems (nationaal, regionaal, lokaal, onze wijk- en dienstencentra)

2.

Activiteiten/diensten vanuit Welzijn Scheveningen, dan wel binnen stadsdeel Scheveningen

3.

Evenementen. Hierbij kan gedacht worden aan eenmalige activiteiten die bij/door één van onze
wijk- en dienstencentra plaatsvinden.

4.

Werving van vrijwilligers voor Welzijn Scheveningen

5.

Zichtbaarheid vrijwilligers van Welzijn Scheveningen.

Tevens kunnen bezoekers van de pagina ook privé-berichten naar de chat van de Welzijn Scheveningen Facebookpagina sturen. Deze berichten lezen
wij en nemen wij in behandeling. Hier heeft al een aantal leuke berichten en verzoeken tussen gezeten. Van ‘een verassing voor een moeder die
tientallen jaren actief is geweest in het Couvéehuis’ tot ‘het voorstellen van informatieavonden voor cliënten’ en zelfs gevonden voorwerpen zijn via
deze chat weer terug op de juiste bestemming gekomen. Al met al een diverse pagina die dagelijks in de gaten wordt gehouden.
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Verder is Welzijn Scheveningen ook actief op Linkedin. Dit kanaal wordt vooral ingezet om nieuwe collega’s te vinden, maar is ook gebruikt voor de
werving van eenmalige vrijwilligers voor bepaalde acties.
Onze website was in 2017 onder constructie en de nieuwe zal naar verwachting in de zomer 2018 online gaan.
-

Resultaten tevredenheidsonderzoeken 2017

Welzijn Scheveningen hecht veel waarde aan klanttevredenheidsonderzoeken, omdat de resultaten van deze onderzoeken een indicatie geven van de
kwaliteit en het maatschappelijk effect van zowel de vrijwillige- als de professionele inzet. Eind 2017, begin 2018 heeft Welzijn Scheveningen vijf
tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd: de tevredenheid van de vrijwilligers, de tevredenheid van de deelnemers aan activiteiten, de tevredenheid van
klanten van de vrijwillige dienstverlening, de tevredenheid van de Algemeen Maatschappelijk Ondersteuning inclusief de beoordeling van de
Servicepunten XL en de tevredenheid van de vakkrachten. De tevredenheid van de samenwerkingspartners wordt in het najaar 2018 uitgevoerd.
In totaal zijn er maar liefst 1532 reacties binnengekomen met onderstaand resultaat.

Tevredenheid vrijwilligers

Dit jaar hebben 527 vrijwilligers de vragenlijst ontvangen, van wie er 195 hebben gereageerd.
Het gemiddelde cijfer dat de vrijwilligers aan Welzijn Scheveningen geven, is een 8,3.

Tevredenheid deelnemers aan activiteiten
Het formulier is door 984 deelnemers ingevuld.
Gemiddeld geven zij een 8,6
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Tevredenheid klanten vrijwillige dienstverlening

Het tevredenheidskaartje is door 283 klanten ingevuld.
Gemiddeld geven zij een 8,6 voor de verschillende diensten.

Tevredenheid Algemeen Maatschappelijk Ondersteuning

In totaal hebben 60 klanten van het Algemeen Maatschappelijk Werk en het Ouderenwerk de tevredenheidskaartjes ingevuld.
Het gemiddelde cijfer dat deze klanten geven, is een 9,4.

Beoordeling Servicepunten XL

Het Servicepunt XL Trefpunt is beoordeeld met een 10 en het Servicepunt XL Kalhuis met een 9.

Tevredenheid vakkrachten

Van de 36 vakkrachten hebben er 10 gereageerd.
Gemiddeld hebben de vakkrachten een 8,5 gegeven voor het werken bij de organisatie.
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3. Uitgelicht 2017
3.1. Sociaal Centrum de Mallemok
Wijkcentrum de Mallemok heeft zich het afgelopen jaar steeds meer ontwikkeld tot een sociaal centrum waar bewoners die het financieel moeilijk
hebben voor verschillende zaken terecht kunnen.
Op de eerste plaats is er de De Sociale Winkel Scheveningen:
‘Schappelijk’. Schappelijk is een sup ermarkt waar de (inmiddels 120)
klanten, tegen flink gereduceerde prijzen, levensmiddelen kunnen kopen.
Het is een Supermarkt, met een beperkt assortiment,
voor huishoudens die tijdelijk in financiële problemen verkeren. De
Sociale Winkel helpt mensen gedurende een periode, waarin ze over
onvoldoende inkomen beschikken om in het eigen levensonderhoud te
kunnen voorzien. De winkel biedt een basisassortiment aan, maar het
aanbod is meer gevarieerd en vraaggericht, dan de huidige
voedselpakketten.
Schappelijk is er voor inwoners van Scheveningen. In Nederland leeft zo’n
7% van de bevolking onder de armoedegrens. In Scheveningen zijn er 100
huishoudens (zo’n 250 volwassenen, ouderen en kinderen) die gebruik
maken van de Voedselbank. Om klant te kunnen worden van Schappelijk
is er eerst een intake en inkomenstoets, conform de inkomenstoets voor
de Voedselbank. In het klantenspreekuur wordt de situatie van de klant
besproken. Indien aan de toelatingscriteria wordt voldaan, ontvangt men
een winkelpas op naam. De pasjes zijn persoonsgebonden. De hoogte van
het wekelijkse fictieve bedrag, cq. het kortingspercentage, is afhankelijk
van de samenstelling van het huishouden.
Producten voor de Sociale Winkel worden door een team van betrokken vrijwilligers en vrienden van Welzijn Scheveningen met steeds wisselende
acties ingezameld bij vele supermarkten en andere bedrijven. Maar ook via donaties van kerken en particulieren en via andere initiatieven kunnen de
schappen gevuld worden. In 2017 is er op deze manier voor ruim € 90.000,- aan producten en geldelijke donaties binnen gekomen.
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De Sociale Winkel werkt samen en is nauw verbonden met organisaties die hulp bieden op het gebied van wonen, inkomstenbeheer, schuldsanering,
werk, sociale activering en persoonlijke begeleiding.
Daarnaast is eind 2017 gestart met het Fietsenreparatieproject de FietsKeet.
Een aantal vrijwilligers van het wijkcentrum De Mallemok, woonachtig in
Scheveningen Havenkwartier en werkeloos, is enthousiast gestart met het
opzetten van dit project. Fietswrakken en/of weesfietsen worden opgeknapt
tot volwaardige fietsen en voor een klein bedrag verkocht aan mensen met
een laag inkomen, bijvoorbeeld via de Voedselbank of aan mensen met een
Ooievaarspas. In de buurt is er sprake van armoedeproblematiek. Ook
kunnen kapotte fietsen van bewoners gerepareerd worden.
Het streven is in 2018 dit project tot een leerwerkproject uit te breiden met
als doel een zinvolle dagbesteding te bieden aan jongeren uit de buurt en
hen de fijne kneepjes van het vak (plakken van banden, repareren van
mankementen) te leren.
Met de uitvoering van het project worden bewoners met een laag inkomen
geholpen; het project heeft geen commercieel belang. En er wordt
bijgedragen aan de duurzaamheid, oude fietsen worden opgeknapt en
krijgen een nieuw leven, verspilling wordt tegen gegaan.
De reparaties aan de fietsen worden vanuit een eigen werkplaats gedaan.
Het project wordt verder ondersteund door een gepensioneerde
fietsenmaker. Vanuit Welzijn Scheveningen krijgt het project professionele ondersteuning.
We zijn voornemens om de huidige activiteiten op de Mallemok uit te breiden met een Kledingbank. Voor deze uitbreiding hebben we inmiddels een
beroep gedaan op een bijdrage van Fonds 1818.
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3.2. Uitbreiding Particulier Vervoer
De Particuliere Vervoersdienst draagt bij aan het voorkomen van
eenzaamheid en sociaal isolement en het stimuleren van een actieve
leefstijl van ouderen. Het afgelopen jaar werden alleen al door de
Particuliere Vervoersdienst 4.607 ritten door 69 vrijwilligers
(telefonisten en chauffeurs) uitgevoerd en waren 670 ouderen klant.
Wegens het succes van deze vrijwillige dienst heeft de gemeente in
2014 Welzijn Scheveningen verzocht de Particuliere Vervoersdienst uit
te rollen over de andere stadsdelen van den Haag, in samenwerking
met de andere welzijnsorganisaties/Xtra . Stedelijk worden er inmiddels
jaarlijks zo’n 12.000 ritten uitgevoerd.
Welzijn Scheveningen heeft de vervoersdienst eind 2017 uitgebreid met
het Groeps- en Rolstoelvervoer. Dit busvervoer wordt voor
verschillende doeleinden ingezet, bijvoorbeeld om senioren van huis
naar de dagbehandeling te brengen en vice versa. Daarnaast is de bus
bestemd voor personen die rolstoelafhankelijk zijn, onder andere voor
vervoer naar familie, een activiteit, de huisarts of het ziekenhuis. Ook
wordt deze bus ingezet voor diverse leuke uitstapjes in groepsverband.
In 2017 is Welzijn Scheveningen daarnaast uitleenpunt voor de
Zonnebloemauto geworden. De Zonnebloemauto is een betaalbaar
mobiliteitsconcept voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of
een scootmobiel. Het is een rolstoelauto die te huur is voor een dagje
uit of een vakantie. De Zonnebloemauto geeft vrijheid en mobiliteit. Mensen kunnen met een eigen netwerk op pad, of indien gewenst gebruik maken
van een vrijwillige chauffeur vanuit de Zonnebloem. De auto biedt ruimte voor 3 of 4 personen en heeft ruimte voor de rolstoel of scootmobiel. De
auto is te huur voor € 40 per dag, 100 km vrij.
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3.3 Jaarlijkse bijeenkomst Geriatrisch Netwerk Scheveningen in MuZee
e

Op 15 november heeft het 5 Geriatrisch Netwerk Scheveningen (GNS) plaatsgevonden in Muzee
Scheveningen. De jaarlijkse bijeenkomst werd georganiseerd door huisarts H. Boogaart, Respect
Zorggroep, Elzha, Lijn 1 en Welzijn Scheveningen.
Ruim 90 beroepskrachten werkzaam in de ouderenzorg in Scheveningen kwamen hier bij elkaar. De
avond werd geleid door de voorzitter van het GNS, dr. H. Boogaart. Alle aanwezigen, waaronder
wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, ouderenadviseurs en casemanagers, hebben
(nieuwe) handvatten gekregen van juriste Mr. J.A. Van Boven, om de samenwerking in Scheveningen
te kunnen versterken. Voor de ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben is goede
samenwerking tussen de verschillende organisaties van groot belang om een laagdrempelige en
gemakkelijk te bereiken organisatie te worden met één aanspreekpunt, één coördinator en korte
lijnen.
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3.4 Open dag Wijkcentra
Op 23 september 2017 is er een open dag georganiseerd op alle wijkcentra om de bekendheid van ons welzijnswerk en de mogelijkheden op onze
centra te vergroten.
De open dag op Het Trefpunt was een groot succes! Met een
gevarieerd programma voor jong en oud en in samenwerking met het
Wijkberaad Duindorp, trok deze dag in Duindorp maar liefst 200
bezoekers. Ruim 50 vrijwilligers en 12 beroepskrachten hebben zich
ingezet om de dag tot een succes te maken.
De hele dag waren er doorlopend activiteiten, o.a.:
-

Haring happen: onze vrijwilligers maakten haring schoon en
uiteraard werd er door bezoekers geproefd.

-

Schiemanswerk: het oude ambacht van touwen knopen is nog
niet uitgestorven.

-

Klaverjassen: de klaverjasclub Schoppenboer was aanwezig, bezoekers konden lid worden.

-

Bibliotheek: speciaal voor senioren met grote letterboeken.

-

Biljart: er was de hele dag iemand aanwezig om bezoekers op weg te helpen met keu en bal

-

Pedicure: Norma behandelde deze dag kleine dingetjes aan de voeten

-

Seniorweb: de vrijwilligers van deze organisatie gaven de hele dag door demonstraties en
voorlichting op het gebied van computers

-

Servicepunt XL: Er werd informatie verstrekt over de dienstverlening

-

Aerobics proeflessen

-

Ontmoeting voor senioren en Body Fit voor senioren

-

Sieradendoosjes maken met de Scheveningse Moederclub

-

Verschillende activiteiten voor de jeugd

Er uiteraard was er afsluitend live muziek in de Tesselweide!
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3.5 Uitgave Seniorengids en Vrijwilligersboekje
Welzijn Scheveningen heeft in 2017 een nieuwe Seniorengids uitgebracht, waarin informatie en advies staat over wonen, financiën, vervoer, vrije tijd,
ondersteuning en zorg. De Seniorengids is verspreid over 25.000 huishoudens in Scheveningen en zeer positief ontvangen.
Ook is eind 2017 het nieuwe Vrijwilligersboekje samengesteld en verspreid onder alle vrijwilligers.
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3.6 Vrijwillige Inzet Goed Geregeld !
In december heeft Welzijn Scheveningen het landelijk NOV-keurmerk ‘Vrijwillige Inzet
Goed Geregeld ‘ ontvangen uit handen van Fenna Noordermeer, directeur van PEP Den
Haag en bestuurslid NOV.
Tijdens de kerstlunch voor de vrijwilligers in MuZee werd het certificaat uitgereikt en
werd er door Fenna met veel lof gesproken over de manier waarop het vrijwilligerswerk
bij ons opvallend goed geregeld is: ‘Best practice van Den Haag en Michelin-ster
waardig’.
Het aantal vrijwilligers dat bij ons werkt is, na een aantal jaren in de 400, inmiddels
gestegen tot 527. En dat komt neer op ruim 136 fte aan vrijwillige inzet!
Tijdens de kerstlunch in MuZee waren zo’n 300 vrijwilligers aanwezig, die bedankt
werden voor hun inzet en naar huis gingen met een mooi kerstpakket.
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