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1. Inleiding  

In de subsidieverleningsbrief 2018 is aangegeven dat er over het jaar 2018 vier kwartaal- ,WMO-  en Managementrapportages dienen te worden ingeleverd. 

Deze rapportages geven een overzicht van de inzet die Welzijn Scheveningen in 2018 op de verschillende ambities heeft geleverd en de resultaten die hiermee 

behaald zijn. Er is dan ook met de gemeente/stadsdeelkantoor afgesproken dat deze rapportages tesamen tevens het inhoudelijk jaarverslag 2018 vormen.  

In deze vierde kwartaalrapportage zijn daartoe naast de kwartaalcijfers ook de jaarcijfers opgenomen. 

Momenteel worden de Tevredenheidsonderzoeken 2018-2019 uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken worden, samen met het financiële jaarverslag 

uiterlijk 30 april ingeleverd. 
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Ambitie 1:  De Haagse  jeugd groeit veilig, gezond en met plezier op en ontwikkelt haar talenten en neemt daarin zijn of haar 

verantwoordelijkheid. 

Vraagstuk  Doelstelling  
Beoogde resultaten 

2018 

Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 

2018 
Toelichting 

Sommige ouders 

zijn onvoldoende 

betrokken bij de 

opvoeding van hun 

kind(eren).  

 

 

 

 

 

 

Meer ouders zijn 

actief bij de 

opvoeding en 

ontwikkeling van 

hun kinderen en 

zijn ondersteund 

in hun vragen 

rondom 

opvoeding. Er is 

grotere 

betrokkenheid 

van ouders, 

bijvoorbeeld bij 

de organisatie en 

uitvoering van 

welzijns- en 

sportactiviteiten. 

 20 ouders doen 

mee. 

 Tenminste 2 

activiteiten worden 

structureel door 

ouders zelfstandig 

uitgevoerd. 

 Ouders en 

deelnemers zijn 

tevreden over de 

uitvoering. 

 Ouderbetrokkenheid 

bij de schoolse en 

buitenschoolse 

activiteiten is 

verhoogd. 

 

 

 10 ouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 ouders  

 56 ouders 

zijn 

betrokken 

geweest bij 

of hebben 

ondersteu-

ning gehad 

via het 

jeugdwerk 

 Jongerenwerk, CJG, Indigo en opbouwwerk hebben met elkaar twee 

voorlichtingen georganiseerd voor ouders op de Mallemok over het puberbrein. 

Vragen als: wat is puberteit, wat is normaal gedrag en wat niet en hoe kan je als 

ouder hiermee het beste omgaan, zijn aan de orde geweest.  

Er is een 2
e
 voorlichting geweest georganiseerd door Indigo, jongeren- en 

opbouwwerk, het CJG en een betrokken moeder uit het Haven-kwartier. Deze 

voorlichting ging over verschillende soorten drugs. Er zijn weer 1000 flyers huis-

aan-huis verspreid en op verschillende facebookpagina’s is de flyer gepromoot. 

Ook is de flyer intern en onder netwerkpartners verspreid.  

Vanuit de betrokken moeder is er nog een keer een beroep gedaan op Indigo toen 

bleek dat er jongeren thuis kwamen met een verhaal over pillen bij een 

leeftijdsgenootje thuis. Zij heeft zelf Indigo ingeschakeld en alle ouders (9) van 

de vriendengroep uitgenodigd in de Mallemok. Indigo is hier snel op 

ingesprongen en heeft tips gegeven over opvoeden en heeft ouders voorgelicht. 

Ook is er een zorgelijke casus doorgezet naar het verbindingsoverleg. 28 februari 

2019 is er een 2
e
 bijeenkomst waarbij de kinderen ook aanwezig zullen zijn. 

 Via Facebook is een oproep gedaan om activiteiten voor te dragen voor het 

jongerenwerk voor het herfst- en kerstvakantieprogramma. De doelgroep en 

ouders hebben hierop gereageerd en hieruit zijn de vakantieprogramma’s 

ontstaan.  

 Zie ook p. 5 voor wijk in beweging. 

 
De stad is van 

iedereen. 

Veel jongeren 

ervaren dit anders 

en tonen zich niet of 

nauwelijks 

verantwoordelijk 

voor de 

leefbaarheid. Zij 

zijn te weinig 

betrokken bij 

participatietrajecten. 

Jongeren hebben 

een stem in het 

stadsdeel 

Scheveningen. Bij 

de uitvoering van 

plannen/projecten 

worden hun 

adviezen 

meegewogen. 

 25 (kwetsbare) 

kinderen en 

jongeren 

participeren actief 

in de wijk. 

 Jeugdigen ervaren 

participatie als 

positief. 

 Participatie en 

zelfredzaamheid 

van jeugdigen is 

toegenomen. 

 15 

kinderen/ 

jongeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Over alle 

kwartalen 

heen 

hebben 

zo’n 50 

unieke  

jeugdigen 

actief 

gepartici-

peerd in de 

wijk. 

 De jongerenambassadeurs zijn langs geweest bij het jongerenwerk in de 

Mallemok. Er zijn ideeën uitgewisseld voor het opzetten van een jeugdraad. De 

vorm en naam zal in 2019 gelanceerd worden.  

 De opbouwwerker Duindorp heeft ondersteuning gevraagd van het jongerenwerk 

voor het zoeken naar een eigen plek voor de overlast gevende Tesselsepleingroep. 

Hier zijn verschillende gesprekken over gevoerd.  

 Vanuit het Jeugdpersbureau zijn inmiddels 4 vloggroepen ontstaan: 

TeamDuinTV,  NEXTlevelVlogs, de Antghost en de Vakantiepasvlog waar 

gemiddeld 15 verschillende jongeren aan meedoen. De Vakantiepas heeft de 

vloggroep bedankt met een taart en allemaal een bioscoopbon! In 2019 komt er 

nog een nieuwe vloggroep bij; de GekkeDuindorpers.  
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Vraagstuk  Doelstelling  
Beoogde resultaten 

2018 

Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 

2018 
Toelichting 

Een aantal gezinnen 

kampt met 

problemen, 

waardoor kinderen 

van huis uit 

onvoldoende 

begeleiding en 

ondersteuning 

krijgen voor een 

optimale sociale, 

emotionele en 

fysieke 

ontwikkeling. 

 

 

Kinderen en 

ouders zijn 

ondersteund en 

gestimuleerd in 

hun ontwikkeling. 

Belemmerende 

omstandigheden 

(schulden, 

middelengebruik, 

etc.) worden 

aangepakt. 

Kinderen en 

ouders zijn 

versterkt in hun 

zelfredzaamheid. 

 Ruim 100 kinderen 

worden bereikt van 

wie er 30 (veelal 

kwetsbare) 

kinderen/gezinnen 

structureel mee 

doen aan het 

jaarprogramma.  

 Kinderen zijn 

enthousiast over de 

activiteiten en zijn 

wekelijks aanwezig. 

 Alle vaste 

deelnemers zetten 

één trede op de 

participatieladder   

 69 vaste 

deelnemers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersftvakantie 

77 deelnemers 

Kerstvakantie 

74 deelnemers 

 69 vaste 

deelnemers 

Tijdens de: 

- Jongensclub  (10-13 jr 16 deelnemers) 

- Meidenclub (10-15 jr, 5 deelnemers),  

- Vriendenclub (12-15jr, 7 deelnemers),  

- Inlopen op de woensdag (8-12 jr, 6 deelnemers) en  

- Donderdagavond (10+ jr), 15 deelnemers)  en de  

- Avondinlopen voor de Duindorpgroep 4 avonden per week (17+, 20 

deelnemers) 

worden aan de hand van thema’s activiteiten besproken die aansluiten bij de 

leefgebieden van onze doelgroep. De werkers houden binding met de doelgroep om ze 

hierin te begeleiden.    

 Herfstvakantieactiviteiten: karten, filmen vakantiepas, Duinrell, zaalvoetbal. 

 Kerstvakantieactiviteiten: Lanparty 1 en 2, Fifa zaalvoetbaltoernooi, beachsport, 

vloggen, fotografie workshop, zaalvoetbal.  

Er is een groep 

jongeren met 

verschillende 

problemen en/of 

hulpvragen. 

Jongeren haken af, 

gaan niet naar 

school of hebben 

geen werk. 

 

 

Jongeren worden 

gescreend op 

mogelijke 

belemmeringen 

en samen met hen 

wordt naar 

oplossingen 

gezocht. Tevens 

wordt 

opgeschaald naar 

Jeugdteam, 

Gezinscoach, 

VSV etc. 

Jongeren zijn 

versterkt in hun 

zelfredzaamheid. 

 Jongeren ervaren de 

trajectbegeleiding 

als zinvol en 

positief 

 Jongeren zijn 

toegeleid naar 

school, een betaalde 

baan of 

vrijwilligerswerk. 

 4 trajecten 

 

  

 7 trajecten 

 

 

 

 15 

jongeren 

toe geleid 

naar 

opleiding 

 

 Er staan nog steeds 15 jongeren ingeschreven bij de VIS opleiding. Elke dinsdag 

volgen zijn theorie- en praktijkles op de Mallemok en de andere dagen werken zij. 

1 jongerenwerker is tevens mentor van deze groep en is dus ook elke dinsdag de 

hele dag aanwezig bij de lessen.  

 Theo Bos van Leerlingzaken werkt 1 dag per week op de Mallemok. Er is 

onderling contact voor trajecten met  o.a. de deelnemers uit het  

verbindingsoverleg. Voor 3 jongeren is er samenwerking gezocht met het 

Veiligheidshuis.  

 Daarnaast zijn er 4 trajecten geweest. Aangemeld vanuit Theo, CJG of het 

maatschappelijk werk. Vanuit trajectbegeleiding is een stageplek op de Mallemok 

bij het jongerenwerk gecreëerd voor deze jongere.  

 

Veel kinderen en 

jongeren hebben 

een ongezonde 

leefstijl: 

overgewicht, drugs- 

en alcoholgebruik 

en geen/weinig 

lichaamsbeweging. 

Er is een sluitend 

aanbod van 

sportactiviteiten 

in de wijk, met 

name bij 

voetbalkooien en 

op pleinen.  

Tevens is er een 

 Er worden naar 

schatting 50 

kinderen en 

jongeren bereikt 

met de inzet gericht 

bewustwording 

gezonde leefstijl. 

 Kinderen en 

 225 

jongeren 

 350 jongeren 

zijn bereikt, 

sommige 

eenmalig, 

sommige 

meerdere 

malen en 

anderen 

 Verschillende groepen jongeren en ouders hebben drugsvoorlichting gekregen in 

samenwerking met Indigo, waarbij totaal 25 ouders en 15 jongeren zijn bereikt. 

Verder via Pauzepraat op Maris 2x informatiebeurs met een kraampje over drugs: 

200 jongeren. En via Willem Polman Coaching voorlichting aan 7 jongeren uit de 

Blinkerdgroep. De Blinkerdgroep was erg enthousiast en wil snel weer een 

voorlichting gekoppeld aan een kookactiviteit, die inmiddels ingepland is.  

 Tijdens reguliere Pauzepraat zijn verschillende thema’s behandeld; drugs 2x, 

vuurwerkvoorlichting met de Jeugdagent, wensen 2019, exotische vruchten 
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Vraagstuk  Doelstelling  
Beoogde resultaten 

2018 

Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 

2018 
Toelichting 

 

 

vakantie-aanbod  

(Wijk in 

beweging).  

Ouders zijn 

betrokken bij de 

aanpak. Er is een 

bewust-

wordingstraject 

op het gebied van 

drugs en alcohol 

(preventie).  

jongeren nemen 

deel aan 

sportactiviteiten en 

zijn enthousiast. 

 Kinderen, jongeren 

en hun ouders zijn 

zich bewust van de 

risico’s van een 

ongezonde leefstijl. 

structureel. proeven, promotie (vakantie)programma’s.  

 Vanuit het Maris Houtrust is gevraagd om in januari 2019 ter kennismaking langs 

te komen, omdat zij problemen met leerlingen ervaren.  

 Er wordt meerdere keren per week gesport met kinderen en jongeren en er wordt 

daarbij gebruik gemaakt van de bestaande faciliteiten zoals: de Sporttuin (10 

deelnemers), gymzaal Trefpunt, verschillende voetbalkooien tijdens outreachend 

werk en de Blinkerd (20 deelnemers). Er is nauwe samenwerking met Streetsport 

betreft trajectbegeleiding, drugsvoorlichting en (sport)activiteiten. 

 Op 7 november is er ‘Wijk in Beweging’ deel 2 in Lindobeach  georganiseerd. 

Tijdens deze middag konden kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen gratis 

kennismaken met een grote variëteit aan activiteiten van lokale sport- en 

beweegaanbieders. De kantine van Lindobeach had een aangepaste kaart gemaakt 

met gezonde lunchpakketjes. Bij de organisatie waren jongerenwerk, opbouwwerk, 

vrijwilligers en Lindobeach betrokken. Op de dagen zelf zijn er door meerdere 

sportaanbieders gratis sportactiviteiten aangeboden. Aanwezig waren: Nordic 

Walking, Rugbyclub Den Haag, Oldstars Ado, de Rakkers (streetdance en 

peutergym), Diana Meijer, InTension, Beachvolleybal, beachtennis, spikeball, 

Streetsport, cognitief fitness, wandelen door Scheveningen en scouting de 

Weagelaargroep. De vrijwilligers hebben geholpen met het ontwerpen van het 

programma, geholpen bij de uitvoer, met het flyeren en met het bereiken van de 

sportaanbieders. Naast het sporten waren er nog andere activiteiten waar de 

bezoekers aan konden deelnemen zoals een smoothie maken op de smoothiefiets, 

paardrijden, schminken, darten, tafeltennissen en sumoworstelen. Al deze 

activiteiten zijn georganiseerd door de vrijwilligers/medewerkers van de betrokken 

partijen. Er waren zo’n 250 mensen aanwezig. 

Er zijn twee 

hinderlijke en één 

overlast gevende 

jeugdgroepen actief 

die met name in de 

late middaguren én 

avonduren overlast 

veroorzaken. 

De drie 

jeugdgroepen 

hebben een 

specifieke 

aanpak. Alle 

jongeren zijn in 

beeld en gaan 

naar school, 

hebben werk of 

doen 

vrijwilligerswerk.  

Er is een passend 

activiteitenaanbod 

voor deze 

groepen (voor, 

 Er worden met het 

outreachend 

jeugdwerk zo’n 80 

jongeren bereikt, 

van wie naar 

schatting de helft 

hinderlijk of 

overlast gevend 

gedrag vertoont. 

 Jongeren uit de 

twee hinderlijke 

groepen worden 

toegeleid naar 

activiteiten op onze 

panden en het pand 

 40 

jongeren 

zijn 

outreachen

d bereikt 

 

 

 

 

 

 15 

jongeren 

zijn 

toegeleid 

naar onze 

 200 

jongeren 

zijn 

bereikt, 

sommige 

eenmalig, 

andere 

structureel. 

 

 

 75 

jongeren 

zijn 

toegeleid 

naar onze 

 Er is outreachend veel tijd gestoken in het binden van ongeveer 35 jongeren die 

rondhangen en overlast veroorzaken in de Scholstraat. Uiteindelijk is deze groep 

toe geleid naar de Mallemok. Omdat er veel drugs in deze groep worden gebruikt is 

Indigo ingeschakeld en is een deel van deze groep voorgelicht. Ze zijn een paar 

keer geweest en daarna hebben ze de Mallemok niet meer bezocht. Wel zit het 

jongerenwerk in de groepsapp van deze groep, dus kan de groep gevolgd worden. 

 Tijdens het verbindingsoverleg worden elke maand 5 casussen behandeld o.l.v. het 

stadsdeel, in samenwerking met Leerlingzaken, Jeugdbescherming-West, Politie, 

CJG, Halt, de Reclassering en het Jongerenwerk. Het jongerenwerk en de politie 

maken samen een lijst met namen van jongeren waaruit de hinderlijke groepen 

bestaat. Ook kunnen er jongeren worden ingebracht die niet tot een groep horen.  

 Het jongerenwerk is aanwezig geweest als partner bij het overleg over Polarisatie 

van Duindorp.  

 Er is overlast geweest van jongeren rondom het Tesselseplein. Er is 6 dagen in de 

week outreachend gewerkt tot 21.30/22.00 en nauw contact gehouden met de 
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Vraagstuk  Doelstelling  
Beoogde resultaten 

2018 

Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 

2018 
Toelichting 

door en met de 

jongeren). 

van Kommunika. 

 Ouders en 

jeugdigen worden 

structureel 

geïnformeerd over 

activiteitenaanbod.  

 Jongeren ervaren de 

inzet van het 

jeugdwerk positief. 

 Overlast in de 

wijken is 

afgenomen. 

activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activiteiten 

 

 

 

 

 

wijkagenten en bij bijzonderheden ook met netwerkpartners. Ook is het gelukt de 

groep naar de Mallemok te leiden en 4 keer per week openstelling aan te bieden 

voor deze groep. Hierdoor is de overlast verminderd.  

 Er zijn verschillende overleggen geweest met netwerkpartners over de gezamenlijke 

aanpak hiervan en een deel van de jongeren en hun ouders zijn op gesprek geweest 

op stadsdeelkantoor om de overlast te bespreken en de mogelijkheden voor een 

eigen plek.  

 Een grote groep overlast gevende jongeren vanuit omgeving 

Sleepnetstraat/Blinkerd bezoeken op de vrijdagavond de sportactiviteiten in de 

Blinkerd of de Sporttuin in Duindorp.  
 Er zijn minstents 15 nieuwe jongeren toegeleid naar de panden van Welzijn en 

Kommunika, waardoor er contact kan worden gemaakt. Jongeren bouwen een band 

op met een  jongerenwerker waardoor er  ondersteuning kan worden geboden op 

meerdere levensgebieden. Op deze manier kunnen jongeren ook makkelijker 

worden aangesproken buiten op bijvoorbeeld overlast.  

 Outreachend werden er minder jongeren bereikt i.v.m. het jaargetijde en dus het 

weer, maar ook vanwege de vele activiteiten.  
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Ambitie 2: Iedereen woont en werkt in een prettige omgeving waarbij bewoners maximaal zeggenschap hebben over hun fysieke en sociale leefomgeving. 

 

Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 2018 
Toelichting 

Bewoners 

hebben 

onvoldoende 

zeggenschap 

over en 

verantwoordelijk

heid bij hun 

fysieke en 

sociale 

leefomgeving.  

Participatie van 

bewoners is 

onvoldoende 

verdeeld onder 

verschillende 

leeftijdsgroepen. 

 

Bewoners 

worden nauwer 

betrokken bij 

zaken die spelen 

in de woon- en 

leefomgeving. 

Meer bewoners 

uit verschillende 

leeftijdsgroepen 

zijn betrokken 

bij de fysieke en 

sociale 

leefomgeving. 

 

 Tenminste 4 

bewonersorganisaties 

zijn ondersteund om 

minimaal 1 activiteit 

in de wijk op te 

starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er worden 30 

bewonersinitiatieven 

ondersteund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 bewoners-

organisaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 bewoners-

organisaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In overleg met gemeente en de BOH is afgesproken dat de BOH een 

flexplek krijgt op de Mallemok en faciliteit/ruimte voor vergaderingen.  

 Het Wijkoverleg Statenkwartier: er wordt faciliteit geboden in het 

Couvéehuis voor overleggen van het wijkberaad, het BIT-team, het BES-

team en Rijk in je Wijk. 

 De BNS wordt ondersteund bij het uitvoeren van Haags Ontmoeten en de 

opzet van de Zorgcoöperatie. 

 Wijkberaad Duindorp wordt gefaciliteerd met ruimte. Duidelijk Duindorp 

wordt ondersteund. 

 Bewonersorganisatie Duinoord wordt op aanvraag ondersteund bij Haags 

Ontmoeten/de Herensoos. 

 In het kader van het project Gasvrij Scheveningen vond in het Kalhuis 

een energieparty plaats. De activiteiten  in samenwerking met de WOS 

rond duurzaamheid lopen door.  

  

 Op 28 december was er in samenwerking met de WOS (mede  in het 

kader van de onthulling van een muurschilderij), een oudejaars  

buurtborrel georganiseerd.  
 Opbouwwerk heeft bewoners in de omgeving van het Sint 

Aldegondeplein ondersteund bij het aanvragen van geld voor de 

buurtactiviteit Sint Maarten. In totaal deden ruim 150 kinderen/ouders 

mee. 

 In november is de muurschildering in de Koppelstokstraat (mogelijk 

gemaakt door het wijkbudget) onthuld door de stadsdeeldirecteur. 

Opbouwwerk was samen met het kinderwerk aanwezig en heeft de terras 

bus ingezet om buurtbewoners en de gemeente te verwelkomen met een 

lunch en wat te drinken.  

 Tweede kerstdag hebben wijkbewoners een kerstgourmet georganiseerd 

voor buurtbewoners, met ondersteuning en faciliteit vanuit de Mallemok. 

 Bewoners van het Statenkwartier hebben gebruik gemaakt van het 

Couvéehuis voor de afsluiting van de Muziekroute. Onze vrijwilligers 

hebben het buffet verzorgd. 

 Het wijkoverleg Statenkwartier is gefaciliteerd, ze hebben op het 

Couvéehuis  een tekenworkshop gegeven voor de winnaars van de 

lampionnenoptocht. 

 De kookclub Statenkwartier is voor het eerst in het Couvéehuis begonnen 

met koken en voortaan komen ze 1 keer maand van onze keuken gebruik 
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Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 2018 
Toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op tenminste 4 

speelplekken wordt 

blijvende 

betrokkenheid van 

ouders en jeugd bij 

speelvoorzieningen 

gerealiseerd. 

 

 Bewoners voelen zich 

adequaat ondersteund 

door het opbouwwerk 

en zijn tevreden over 

wat ze bereikt hebben. 

 

 De betrokkenheid en 

het verantwoordelijk-

heidsgevoel van 

bewoners voor de 

openbare ruimte is 

toegenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 speelplekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 speelplekken 

maken.  

 Op het Trefpunt is er i.s.m. bewoners een Kerstmarkt georganiseerd 

 Er is, in samenwerking met het Wijkberaad Duindorp, een 

Kerstdinnershow georganiseerd. 

 Er zijn 4 bewoners ondersteund bij het aanvragen van een 

waarderingssubsidie.  

 

 

 Opbouwwerk heeft  gesproken met de vrijwilligers van het Hopje aan het 

van Sint Aldegondeplein en Dokter Visserplein. De wens was om 

nieuw/extra speelgoed te krijgen voor de kinderen. Welzijn Scheveningen 

heeft fonds 1818 aangeschreven en er is geld toegekend. In overleg met 

de vrijwilligers is er nieuw speelgoed aangeschaft.  

 

 Vrijwilligers van de Speeltuin de Mallemolen worden ondersteund vanuit 

de Mallemok. (melding van kapotte zaken, hulp bij organiseren van 

speciale activteiten etc.) 

 

 Tesselweide. Er wordt, in overleg met verschillende partners (zoals 

wijkberaad en scholen), gestart met het maken van plannen, voor een 

mogelijke herinrichting van de Tesselweide. 

Groepen 

verbinden zich 

op basis van 

afkomst, 

geslacht, 

geaardheid of 

geloof, waardoor 

er sprake is van 

geen of te grote 

sociale cohesie.  

 

Wijkpartners en 

professionele 

organisaties 

werken intensief 

samen en er 

worden 

duurzame 

verbindingen 

gelegd in de 

wijk en de stad 

om de sociale 

cohesie en 

 Er worden wekelijks 

meer dan 300 

activiteiten 

voornamelijk door 

vrijwilligers maar ook 

door vakkrachten  

voor de buurtbewoners 

op de wijkcentra 

uitgevoerd.  

 

 

 Er komen gemiddeld 

325 activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344 activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Mallemok vonden wekelijks 51 activiteiten plaats en waren wekelijks 

zo’n 560 bezoekers. Nieuwe activiteiten in de Mallemok dit kwartaal: 

 Ouder peutergym, Aerobics, Huiswerkbegeleiding, Vrouwenavond, 

wandelclub, kerststukjes maken, kerstgourmet. 

 Er zijn veel positieve reacties op Facebook over de Mallemok. 

 

In het Kalhuis vonden wekelijks 68 activiteiten plaats en er waren wekelijks 

1125 bezoekers en ook weer tal van extra activiteiten:   

 Om de fysieke en sociale leefomgeving van bewoners te vergroten ging 

er in het vierde kwartaal een groep bewoners naar de kerstmarkt in 

Dordrecht, vond er in het Kalhuis een wintermiddag plaats en ging er 

weer een groepje naar Pathé Scheveningen.  
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Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 2018 
Toelichting 

tolerantie te 

vergroten. 

600 bezoekers per dag 

op onze vier Wijk- en 

Dienstencentra 

waarmee actief 

burgerschap en 

vrijwillige inzet  in de 

wijken is versterkt.  

 

 Er is een toename van 

betrokkenheid bij de 

sociale en fysieke 

omgeving, de sociale 

cohesie, met nadruk-

kelijk ook de zorg 

voor elkaar, is 

versterkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Er vond een rommelmarkt plaats. Deze activiteit is erg gewild bij 

bewoners en een ‘begrip’ geworden in het Kalhuis. Er komen veel 

bezoekers en elke keer leren we hierdoor nieuwe bewoners kennen. 

 De Voedselbank organiseerde een fancyfair. Met dit bedrag werd een 

etentje georganiseerd bij Zarautz voor de alleenstaande klanten van de 

Voedselbank. 

 De buurtlunch, opgezet in het derde kwartaal is een doorlopend succes. 

Vrijwilligers verzorgen elke vrijdag een gezonde buurtlunch. We 

kunnen uitgroeien tot maximaal 40 deelnemers per keer.   

 In december werden door vrijwilligers verschillende extra activiteiten 

georganiseerd.  Met Sinterklaas was er een koffieochtend, met Kerst 

konden bezoekers kerststukjes maken,  op 21 december was er een 

kerstlunch (33 deelnemers), op die dag was er ook een kerstborrel voor 

vrijwilligers (40 deelnemers) en op 23 december was er een kerstdiner 

(40 deelnemers).  

 De Mantelkring organiseerde ook in  het vierde kwartaal weer enkele 

extra activiteiten in het Kalhuis. 

 In de ontmoetingsruimte en de snuffelhoek werd veel aandacht besteed 

aan gezelligheid voor buurtbewoners. Als extraatjes werden er 

bijvoorbeeld regelmatig pannenkoeken gebakken, kwamen er 

zelfgebakken appeltaarten op het buffet, was er tijd voor een spelletje, 

een praatje en zo meer.  

 

Op het Couvéehuis vonden wekelijks 150 activiteiten plaats en kwamen er 

wekelijks zo’n 1300 bezoekers.  . Extra activiteiten in het vierde kwartaal: 

 Franse buurtbewoners hebben een rock-en-rolldansles georganiseerd voor 

de Franstalige kinderen uit de wijk. 

 Op 9/11 was er een bijeenkomst van ” vraag elkaar” op het Couvéehuis 

waarbij buurtbewoners uitgenodigd waren om te bekijken wat ze voor 

elkaar kunnen betekenen. 

 Franse buurtgenoten hebben een kerstbijeenkomst georganiseerd voor 

hun kinderen, waarbij de kerstman ook langs kwam. 

 Er is een lezing over het Midden-Oosten georganiseerd op initiatief van 

een buurtbewoner. 

 Op 1
e
 kerstdag 25 december 2018 heeft NA-Holland gebruik gemaakt 

van alle ruimtes in het Couvéehuis voor de jaarlijkse landelijke 

bijeenkomst. Het betreft ex-verslaafden. 

 

 Op het Trefpunt zijn wekelijks 75 activiteiten in het wijkgebouw 

uitgevoerd/gefaciliteerd en komen er wekelijks zo’n 750 bezoekers. 
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Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 2018 
Toelichting 

 

 Er worden 40 

vrijwilligers-

organisaties en 46 

maatschappelijke 

organisaties 

gefaciliteerd op onze 

panden. 

 Organisaties zijn 

tevreden over de wijze 

waarop ze worden 

gefaciliteerd. 

 Deelnemers zijn 

tevreden over de 

activiteiten op de 

Wijk- en 

Dienstencentra. 

 

145 organisaties 

 

 

 

 

 

 

145 organisaties 

 

 

 

 

 

 

 Er werd in 2018 vanuit het gebiedsgerichte werken aan 145 organisaties 

faciliteit geboden ofwel samengewerkt op en vanuit de panden. 

 

Bewoners 

durven elkaar 

niet aan te 

spreken op 

overlast-gevend 

en/of 

grensoverschrijd

end gedrag.  

In sommige 

buurten is sprake 

van ruwe 

omgangsvormen

. 

Buren kennen 

elkaar, houden 

rekening met 

elkaar en 

spreken elkaar 

aan op gedrag. 

Bewoners staan 

in hun kracht en 

zijn zelfredzaam. 

 Omgangsvormen zijn 

verbeterd, buren 

kennen elkaar  

 Bewoners melden 

overlast-gevend 

gedrag van buren 

 

 

   Het meedoen met de cursus omgaan met agressief gedrag heeft zijn 

vruchten afgeworpen. Er is tijd en aandacht voor het omgaan met 

elkaar. In het Kalhuis gebeuren dagelijks, mede doordat het Servicepunt 

XL er gevestigd is, incidenten (ruzie zoeken, schelden, agressie 

bijvoorbeeld). Door met elkaar stil te blijven staan bij onze waarden en 

normen en grenzen kunnen we meer rekening met elkaar houden en 

hebben vrijwilligers geleerd hoe zij bezoekers kunnen aanspreken op 

hun gedrag. In 2019 zal een vervolgcursus plaatsvinden waar ook met 

acteurs geoefend zal worden.   

In het vierde kwartaal viel op dat, door de betere sfeer en een groter 

gevoel van veilighid in de ontmoetingsruimte en onze snuffelhoek, 

meer bezoekers hun persoonlijke verhaal vertelden.  

 

 Trefpunt: samenwerking met de wijkagenten is geïntensiveerd, 

waardoor er meer wordt doorgepakt, gemeld en het gesprek beter op 

gang komt. 

 

Niet alle 

vrijwilligers-

potentieel wordt 

optimaal benut 

De vrijwillige 

inzet wordt 

vergroot en 

ondersteund 

 

In alle 

 Er worden minimaal 

100 vrijwilligers 

geworven en 

gekoppeld aan 

maatsch. organisaties  

 Er worden minstens 70 

12 vrijwilligers 

 

 

 

 

30 vrijwilligers 

144 

 

 

 

 

137 

 Trefpunt: er wordt steeds meer zelfstandigheid verwacht van de 

vrijwilligersen we zien daardoor een toename in eigen initiatieven op 

het gebied van evenementen, uitjes en activiteiten. 

 

 Het zijn hoofdzakelijk ouderen, gepensioneerden en mensen in between 

jobs die zich als vrijwilliger aanmelden. Incidenteel ook een jongere die 
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Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 2018 
Toelichting 

Servicepunten 

XL worden 

vraag naar en 

aanbod van 

vrijwilligers-

werk bij elkaar 

gebracht. 

nieuwe vrijwilligers 

voor WS  geworven. 

Vrijwilligers worden 

adequaat begeleid en 

gewaardeerd.  

 Vrijwilligers scoren 

tenminste een 7 op het 

tevredenheids-

onderzoek inzet is 

geactiveerd, vergroot 

en ondersteund 

 

 

 

 

 

 

 

 

naast een baan vrijwilligerswerk wil doen.  

 De bron LIMOR als leveraar van vrijwilligers droogt op na wat 

vervelende ervaringen (mensen die niet op kwamen dagen). 
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Ambitie 3:  Mensen zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na 

Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten Kwantitatieve 

resultaten Q4  

Jaarcijfers 2018 
Toelichting 

Veel bewoners 

hebben een 

ongezonde 

leefstijl: 

overgewicht, 

drugs- en 

alcoholgebruik 

en geen 

lichaamsbewegi

ng. 

Bewoners zijn zich bewust van 

de gevolgen van een 

ongezonde leefstijl en zijn op 

de hoogte van sport- en 

beweeg-mogelijkheden (buiten 

fitness, sportwijzer etc.).  

 

 Er worden naar schatting 50 kinderen en 

jongeren bereikt met de inzet gericht 

bewustwording gezonde leefstijl. 

 Kinderen en jongeren nemen deel aan 

sportactiviteiten en zijn enthousiast. 

 Kinderen, jongeren en hun ouders zijn zich 

bewust van de risico’s van een ongezonde 

leefstijl 

   Zie ambitie 1 voor jeugd. 

 

 

 

   Met beweegactiviteiten op de panden 

worden zo’n 300 volwassenen bereikt. 

 Met de uitvoering van MBvO worden ruim 

100 ouderen bereikt  

 Volwassenen en ouderen zijn tevreden 

over de activiteiten.  

 Door participatie aan beweegactiviteiten 

wordt bijgedragen aan sociale contacten, 

vitaliteit, gezondheid en welzijn van 

volwassenen en ouderen 

 540 bewoners  

 

 

 105 ouderen  

 

 

 540 bewoners 

 

 

 105 MBvO 

deelnemers 
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Ambitie 4: De gezamenlijke toekomst van bewoners telt. Iedereen krijgt, ongeacht achtergrond ras, geslacht of geaardheid, gelijke kansen in de 

samenleving. 

Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 
Jaarcijfers 2018 Toelichting 

Onbekend maakt 

nieuwkomers 

onbemind (o.a. 

statushouders, 

arbeidsmigranten en 

andere nieuwkomers). 

Wijkbewoners kennen 

elkaar (nog) niet. 

Bewoners zijn bang 

om zeggenschap over 

hun straat of buurt te 

verliezen. 

Nieuwkomers en wijkbewoners 

kennen elkaar. Er is vanuit 

werkorganisaties contact gelegd 

met nieuwkomers. 

Nieuwkomers worden bekend 

gemaakt met en  betrokken bij 

activiteiten in de wijk. 

Nieuwkomers worden geactiveerd 

richting vrijwilligerswerk. 

 Nieuwkomers zijn bekend 

met de wijk en hebben 

buurtbewoners leren 

kennen. 

 Nieuwkomers werken als 

vrijwilligers bij Welzijn 

Scheveningen. 

 

 Nieuwkomers zijn tevreden 

over de ondersteuning die 

ze krijgen. 

1 nieuwkomer 62 nieuwkomers 

 

 Inmiddels werken er drie nieuwkomers 

als  vrijwilliger op de Mallemok bij de 

Fietskeet, Eet je mee en Schappelijk 

Om mee te doen in het 

maatschappelijk leven 

hebben veel 

statushouders en EU-

arbeidsmigranten nog 

onvoldoende 

Nederlandse 

taalbeheersing. 

Vrijwilligers ondersteunen 

statushouders en EU-

arbeidsmigranten met de taal. 

De beheersing van de Nederlandse 

taal bij nieuwkomers is verbeterd. 

 Nieuwkomers nemen deel 

aan taalcursussen 

 Nieuwkomers maken de 

cursus af en zijn tevreden 

over het aanbod 

 De beheersing van de 

Nederlandse taal bij 

nieuwkomers is verbeterd 

 

85 nieuwkomers 85 nieuwkomers De nieuwe vrijwillige docent heeft zijn plek 

inmiddels gevonden het Kalhuis. Dankzij 

de bijdrage van de Rotary kunnen 

statushouders gebruik maken van deze 

lessen.  De les conversatie loopt ook goed.  

Ook is er meer aandacht voor de 

Nederlandse taalbeheersing bij het 

uitvoeren van vrijwilligerswerk.  
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Kookworkshop project Welkom voor buitenlandse vrouwen op het Couvéehuis  
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Ambitie 5:  Mensen behouden de regie over hun eigen leven en blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als er sprake is van een beperking 

Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 

2018 
Toelichting 

Niet alle wijkbewoners 

met een 

ondersteuningsvraag 

vinden de weg naar de 

juiste informatie en 

advies. 

 

 

 

Wijkbewoners zijn 

goed geïnformeerd en 

weten waar zij moeten 

zijn voor het antwoord 

op hun ondersteu-

ningsvragen 

 

 Zoveel mogelijk bewoners 

met een 

ondersteuningsvraag. 

 Alle 

samenwerkingspartners van 

de AMO-professionals. 

 In  de Servicepunten wordt 

aan tenminste 2500 

bezoekers informatie en 

advies geboden. 

 Bewoners zijn tevreden met 

de informatie over de juiste 

weg naar informatie en 

advies en ondersteuning. 

 Wijkbewoners met een 

ondersteuningsvraag zijn 

goed geïnformeerd en 

weten waar zij moeten zijn 

voor het antwoord op hun 

vragen. 

 

 

 

 

 

 

342 

 

 

 

 

 

 

1684 

 

 

 

 

 

 

Van de 342 bezoekers kwamen er in het 4
e
 kwartaal naar: 

Servicepunt XL Kalhuis:  305 

Servicepunt XL Trefpunt:   37 

 

Totaal 2018 : 1684  

Servicepunt XL Kalhuis:  1517 

Servicepunt XL Trefpunt:   167 

Er zitten mensen thuis 

zonder werk en nuttige 

dagbesteding. 

 

 

Meer mensen zonder 

werk doen 

vrijwilligerswerk in de 

wijk. 

 50 werkelozen werken als 

vrijwilliger bij onze 

organisatie zodat ze 

ervaring opdoen en hun CV 

kunnen opbouwen. 

 

 

 

 

 35 ZZP’ers zonder werk 

worden gefaciliteerd 

(opdoen van werkervaring 

of als opstart naar eigen 

bedrijf). 

 Werkelozen en ZZP’ers zijn 

tevreden over het uitvoeren 

van (vrijwilligers)werk. 

83* 

 
*In 3de kwarap 

zijn de 1ste en 2de 

kwartaalcijfers 

opgeteld, dit 

cijfer is echter 

niet cummulatief. 

 

 

34 ZZPers 

 

 

 

88 werkzoe-

kenden 

 

 

 

 

 

 

 

34 ZZPers 

 

 

 

Ondersteuning  WWB’ers in het vierde kwartaal: 

 

Aantal ondersteunde WWB-cliënten 67 

Aantal WWB-cliënten dat is begeleid naar vrijwilligerswerk  11 

 

Aantal Clientvragen (bij AMO) met WWB-uitkering   Q4 

aantal vragen 67 

eenmalig contact 46 

meermalen contact 21 

vraag op gebied van werk/opleiding/participatie 11 
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Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 

2018 
Toelichting 

Niet alle vrijwilligers-

potentieel wordt 

optimaal benut 

De vrijwillige inzet 

wordt vergroot en 

ondersteund 

 

 

In alle Servicepunten 

XL worden vraag naar 

en aanbod van 

vrijwilligerswerk bij 

elkaar gebracht. 

 Er worden minimaal 100 

vrijwilligers geworven en 

gekoppeld aan 

maatschappelijke 

organisaties.  

 Er worden minstens 70 

nieuwe vrijwilligers voor 

WS  geworven. 

Vrijwilligers worden 

adequaat begeleid en 

gewaardeerd.  

 Vrijwilligers scoren 

tenminste een 7 op het 

tevredenheids-onderzoek. 

 De vrijwillige inzet is 

geactiveerd, vergroot en 

ondersteund. 

12 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

144 

voorgesteld 

bij maat-

schappelijke  

organisaties  

137 voor-

gesteld bij 

WS  

Het zijn hoofdzakelijk ouderen, gepensioneerden en mensen in between jobs 

die zich aanmelden als vrijwilliger. Incidenteel ook een jongere die naast een 

baan vrijwilligerswerk wil doen.  

Er komen weinig vrijwilligers vanuit LIMOR na wat vervelende ervaringen 

(mensen die niet op kwamen dagen). 

Veel ouderen zijn 

eenzaam en/of voelen 

zich onveilig in hun 

huis en/of omgeving. 

 

 

Ouderen 75+ 

(kroonjaren) worden 

thuis bezocht  

 

Voorkomen en 

terugdringen van 

eenzaamheid en 

eenzaamheidsklachten 

en zorgen voor een 

veilig gevoel over de 

woonomgeving. 

 95 signalerende 

huisbezoeken door 

vrijwilligers of 

professionals.  

 Ouderen zijn tevreden over 

de inzet van de vrijwillige 

diensten. 

 Ouderen zijn tevreden over 

de inzet van de 

ouderenadviseur. 

 Ouderen zijn thuis 

ondersteund (met 

informatie, advies, de inzet 

van vrijwillige diensten) en 

voelen zich minder 

eenzaam en veiliger. 

68 320 

huisbezoeken, 

waarvan 146 

door 

vrijwilligers 

en 174 door 

het ouderen-

werk.   

68 senioren van 75 jaar of ouder zijn bezocht in het 4
e
 kwartaal, van wie: 

43 door vrijwilligers en 

25 door ouderenadviseurs 

 

Van de totaal 146 senioren die op kroonjaren door vrijwilligers thuis zijn 

bezocht door de Verjaardagsbezoekgroep in 2018 zijn er totaal 46 door de 

vrijwilliger aangemeld bij de ouderenadviseur voor een vervolghuisbezoek in 

verband met gesignaleerde zorgen. 

 

Veel ouderen zijn niet 

optimaal gezond, vitaal 

en actief betrokken. 

 

 

 

Ouderen zijn in staat 

om zelf initiatieven te 

ontplooien 

 

 

 Ruim 1000 ouderen worden 

bereikt. 

 Met de uitvoering van  

MbvO worden ruim 100 

deelnemers bereikt en met 

overige beweegactiviteiten 

zo’n 300 ouderen. 

Ruim 2000 

ouderen 

worden bereikt 

 

 

Ruim 2000 

ouderen 

worden 

bereikt 

 

Met onze activiteiten op de panden en met onze, veelal oudere, vrijwilligers 

die zich inzetten op de panden en bij de vrijwillige dienstverlening, worden 

ruim 1000 ouderen bereikt. Als we de klanten van de vrijwillige 

dienstverlening meetellen  (1734)  komen we, met een ingeschatte correctie 

voor dubbelingen, uit op  ruim over de 2000 ouderen uit die worden bereikt. 
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Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 

2018 
Toelichting 

 Ouderen zijn tevreden over 

de activiteiten.  

 Door stimuleren van 

vrijwillige inzet van 

ouderen wordt participatie, 

zinvolle vrijetijdsbesteding, 

het opdoen van sociale 

contacten, vitaliteit en 

persoonlijke ontwikkeling 

bevorderd. 

 Door participatie aan 

beweegactiviteiten wordt 

bijgedragen aan sociale 

contacten, vitaliteit, 

gezondheid en welzijn van 

ouderen.  

Niet alle wijkbewoners 

nemen actief deel aan 

de samenleving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bewoners in een 

kwetsbare positie 

(gezondheid, 

financieel, sociaal) 

nemen in – voor hen - 

voldoende mate deel 

aan de samenleving 

zodat zij niet 

vereenzamen en hun 

welbevinden en 

zelfredzaamheid op 

peil blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bij de Servicepunten XL 

worden minimaal 2500 

bewoners geholpen bij het 

vinden van het antwoord op 

hun vraag. 

 

 

 

 

 

 

 Er wordt aan minimaal 

1000 wijkbewoners 

ondersteuning geboden 

middels 

cliëntondersteuning, 

psychosociale 

ondersteuning en praktisch 

dienstverlening.   

 

 

 

 

 

342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de 342  bezoekers kwamen er in het 4
e
 kwartaal naar: 

Servicepunt XL Kalhuis: 305 

Servicepunt XL Trefpunt:  37 

 

Totaal 2018 : 1684 

Servicepunt XL Kalhuis:  1517 

Servicepunt XL Trefpunt: 167 

   

Van de 375 cliënten/hulpvragen in het 4
de

 kwartaal waren er 62 vragen 

waartoe er een  nieuw persoonlijk plan is gemaakt 

 

Totaal  in 2018: 1723   

Waarvan met persoonlijk plan 540 
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Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 

2018 
Toelichting 

 

 

 

 

 

 
 

 Er worden tenminste 5000 

matches gerealiseerd tussen 

wijkbewoners met een 

hulpvraag en vrijwilligers 

die in deze vraag kunnen 

voorzien. Daarmee worden 

ruim 1000 bewoners ruim 

12.000 keer ondersteund 

door de inzet van zo’n 230 

vrijwilligers. 

 Klanten zijn tevreden over 

de inzet van de vrijwillige 

diensten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5061 matches 

 

 

 

 

 

1734 

bewoners 

zijn 

17.558 keer 

ondersteund 

door 260 

vrijwilligers 

 

Vrijwillige Dienstverlening over heel 2018, cumulatieve cijfers 

 

Vrijwillige Dienst Vrijwilligers Deelnemers 

Totaal aantal 

contacten/ 

uitgevoerde 

diensten met/ bij 

ouderen 

Groeps-en Rolstoelvervoer 34 85 138 

Groepsvervoer Dagbehandeling* (zie boven 34) 200 5520 

Particuliere Vervoersdienst 40 681 3797 

Dienstencentrale** 18 nvt nvt 

Boodschappendienst 23 46 161 

Klussendienst 18 113 270 

Bezoek aan huis 45 40 1463 

Hulp bij Mantelzorg 10 6 320 

Hulp bij Administratie 34 79 668 

Hulp bij Verhuizen 3 6 21 

Telefooncirkel/belmaatjes*** 11 18 4742 

Verjaardagsbezoekgroep 9 154 152 

Riksja – Fietsen Alle Jaren 15 306 306 

Totaal 260 1734 17558 

    

.*er heeft voor het groepsvervoer  een hertelling plaatsgevonden  t.a.v. het 

aantal uitgevoerde diensten over 2018: Eerste kwartaal: 680, Tweede 

kwartaal: 1210, Derde kwartaal: 1540, Vierde kwartaal: 2090 

** Telefooncentrale waar vrijwilligers deelnemers matchen aan vrijwilligers 

van de Vervoers-, Boodschappen- en Klussendienst 

***een van de deelnemers wordt niet dagelijks, maar 1x per week gebeld 

voor sociaal contact, en heeft daarmee wekelijks een ‘belmaatje’. 
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Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 

2018 
Toelichting 

Mensen met armoede- 

en schulden-

problematiek vinden 

de weg niet naar de 

hulpverlening en/of 

ondersteunende 

voorzieningen en zijn 

vanwege deze 

problematieken niet in 

staat maatschappelijk 

te participeren. 

 

De doelgroep maakt 

optimaal gebruik van 

de ondersteunende 

voorzieningen en de 

ondersteunende 

voorzieningen zijn 

goed 

 Bewoners met financiële 

problemen vinden hun weg 

naar onze Servicepunten 

XL 

 Tenminste 800 bewoners 

met financiële problemen 

zijn geholpen met 

financiën/ financiële 

administratie. 

 150 klanten (onder wie 

gezinnen) van de 

Voedselbank worden 

bereikt 

 Klanten zijn tevreden over 

de geboden informatie, 

advies,  ondersteuning en 

hulpverlening 

 De zelfredzaamheid van de 

bewoners is vergroot, 

bewoners zijn in staat, na 

geboden hulp, zelf hun 

problemen op te pakken 

 Klanten van de 

Voedselbank zijn voorzien 

in hun eerste 

levensbehoeften 

 

 

 

 

225 

 

 

 

 

192 

individuele 

personen 

 

 

 

 

1149 

 

 

 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

 In  heel 2018 zijn 1149  vragen/problemen  met betrekking tot financiën 

via de Servicepunten XL en de inzet van vrijwillige dienstverlening 

beantwoord/opgelost. 

   

 

 In het Kalhuis is het uitdeelpunt van Voedselbank Haaglanden gevestigd. 

Wekelijks worden ruim honderd pakketten gebracht en ruim 100 cliënten 

(alleenstaanden of  een gezinslid) halen deze op waarmee 195  bewoners 

bereikt worden.  Er is in Scheveningen veel (verborgen) armoede.  

Veel kwetsbare 

wijkbewoners met 

multi-problemen zijn 

niet zelfredzaam. 

 

 

Kwetsbare wijk-

bewoners met multi-

problematiek worden 

ondersteund onder 

andere door middel 

van deelname aan 

Sociale Wijkteams, 

Jeugdteams en het 

Veilig Verder Team. 

 Zoveel mogelijk bewoners 

met multi-problematieken. 

 Bewoners zijn tevreden 

over de geboden hulp. 

 De zelfredzaamheid van de 

bewoners is vergroot, 

bewoners zijn in staat, na 

geboden hulp, zelf of met 

lichte ondersteuning 

(contact over voortgang, 

advies) hun problemen op 

te pakken. 

  In het derde kwartaal is onderstaande inzet geleverd: 

 16 uur inzet in de  SWT’s 

 36 uur inzet in de WMO-wijkteams 

 24 uur inzet in het VVT  

 

In de laatste twee maanden van 2018 is onze vaste VVT medewerker 

uitgevallen. Gezien de specifieke eisen voor deze functie en de 

aangekondigde reorganisatie  was er geen vervanging mogelijk vanuit de 

ouderen- en maatschappelijk werk teams.  
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Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 

2018 
Toelichting 

Er is een integrale 

aanpak met zorg- en 

welzijnspartners op het 

vlak van 

maatschappelijke 

ondersteuning zodat 

overlap wordt 

voorkomen, er 

efficiënt gewerkt kan 

worden en de 

verbinding tussen 

formele en informele 

zorg optimaal is. 

 

 

  Relevante partners uit de 

zorg 

 Partners zijn tevreden over 

de inzet van WS 

 Door deelname van de 

AMO-professionals aan 

maandelijkse  

Gestructureerde Patiënt 

Overleggen (GPO’s) 

worden meer ouderen 

bereikt en wordt de 

verbinding  tussen 

professionele en vrijwillige 

inzet versterkt.   

 AMO-professionals werken 

vanuit een integrale aanpak 

door deelname aan het CJG/ 

Jeugdteam, het SWT, 

uitvoerend WMO-team en 

het VVT. 

 

 

 

 

 27 huis-

artsen 

 

 

 

 

 27 huis-

artsen 

 

 

 

 

 Middels 14 GPO’s werd samengewerkt met 27 huisartsen. 

De bekendheid met de 

algemene 

voorzieningen in de 

wijken is niet 

optimaal.  

 

 

Iedereen (alle 

instellingen in de wijk) 

is op de hoogte van het 

algemene 

voorzieningen aanbod 

en maakt er 

doelgericht gebruik 

van. 

 

 Zoveel mogelijk bewoners  

 Alle partners van de AMO-

professionals 

 De bekendheid van het 

aanbod van algemene 

voorzieningen in het 

stadsdeel onder 

netwerkpartners en 

zorgaanbieders is vergroot, 

er is een toename in het 

gebruik van ATV 

17 bewoners 

toegeleid naar 

ATV 

102 bewoners 

toegeleid naar 

ATV 

 Het Geriatrisch Netwerk Scheveningen (GNS) heeft plaatsgevonden, 

waarbij 80 professionals aanwezig waren. 

Innovatieve projecten 

2017 

Er worden lokaal op 

initiatief van bewoners  

diensten op het gebied 

van zorg en welzijn 

aangeboden 

(bewoners-initiatieven/ 

zorg-coöperatie) 

Door een beter gebruik 

van voorliggende 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 8 cliënten 

via GPO 

huisarts 

naar 

Welzijn 

 

 

 6 cliënten 

vanuit 

 38 via het 

GPO 

 

 

 

 30 (in een 

 In 2018 zijn in totaal 38 cliënten door de huisarts via het GPO verwezen 

naar Welzijn.  

Hoeveel cliënten buiten het GPO door huisartsen naar ons worden  

doorgestuurd wordt niet geregistreerd. 

 

 

 30 cliënten werden door het WMO-wijkteam of SWT verwezen naar 

Welzijn voor verdere hulp door AMO-professional, het laatste half jaar. 

Eerste helft 2018 werd dit nog niet geregistreerd. 
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Vraagstuk  Doelstelling  Beoogde resultaten 
Kwantitatieve 

resultaten Q4 

Jaarcijfers 

2018 
Toelichting 

voorzieningen  wordt 

oneigenlijk gebruik 

van huisartsenzorg 

voorkomen.  

 WMO-

team  

 

 

 

half jaar) 

 

 

 

 

 

 

 15 cliënten zijn via aanmelding bij WS gezamenlijk opgepakt door de 

coördinatoren Stimuleringsopdracht MWA (additionele subsidie project 

Respect/Welzijn). 

 

Vrijwillige dienstverlening  

vanuit Het Couvéehuis:  

Riksja project 

  

 


