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Kennisnemen van 

  De subsidieverstrekking voor het sociaal domein voor het jaar 2023.  
  Het signaal dat het college heeft ontvangen over knelpunten die informele organisaties in Woerden ervaren.  

 
 
   
 
Inleiding 
In Woerden hebben we sterke vrijwilligersorganisaties. Hun aanbod vormt het grootste deel van onze 'algemene 
voorzieningen', waar inwoners gebruik kunnen maken van vrije en laagdrempelige ondersteuning, hulp en ontmoetingen. 
Vanaf het subsidiejaar 2022 worden subsidies voor twee jaar toegekend (2022 en 2023). Enkele organisaties hebben 
subsidie voor één jaar aangevraagd en ontvangen. In navolging van de raadsinformatiebrief 'Verdeling subsidies 
Algemene Voorzieningen Sociaal Domein 2022 en 2023' (Z/21/025572 - D/21/033931) informeren wij u via deze brief 
over de toegekende subsidies voor het subsidiejaar 2023.  
 
Recent heeft het Netwerk Informele Organisaties (hierna: NIO) het college geïnformeerd over de druk die 
vrijwilligersorganisaties ervaren (zie bijlage 1). In deze raadsinformatiebrief informeren we u hierover en gaan in de op de 
acties die het college voornemens is hierop te ondernemen. Hiermee geeft het college tevens invulling aan de motie 
'Aandacht voor vrijwilligers(organisaties)'.  
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
Samen met onze maatschappelijke partners werken we vanuit de Maatschappelijke Agenda 2019-2023 aan het 
versterken van het voorliggend veld (prioriteit 3). Dit is nodig, want de afgelopen jaren zien we als algemene ontwikkeling 
dat de druk op de zorg en zorgbudgetten toeneemt. Dit komt onder andere door een toename in (complexiteit van) 
zorgvragen als gevolg van vergrijzing en inwoners die langer thuis wonen. Uw Raad heeft op deze toenemende druk 
geanticipeerd door structureel  €400.000,- toe te voegen aan het budget ‘algemene voorzieningen jeugd’ in de 
programmabegroting 2022. 



 
In bijlage 2 is een totaaloverzicht opgenomen van de voor 2023 verstrekte subsidies. Deze subsidiering is in lijn met 
2022, op een aantal zaken na:  

  Er is een indexering toegepast van 6,2%, behalve voor twee organisaties welke door het uitblijven van stijgende 
kosten hun activiteiten zonder indexatie kunnen vervolgen.  

  Pretty Woman en Speel-o-theek krijgen meer subsidie dan in 2022 door reëel bevonden stijging van kosten en 
inzet.  

  Een (nieuwe) eenmalige subsidie voor het project 'Ontmoetingsplek' van Stichting de Ontmoeting. 

 
De toegang tot het informele veld is vergroot. Mede door doorverwijzingen vanuit Woerden Wijzer, wordt er in 
toenemende mate een beroep gedaan op deze informele partijen. Deze toenemende vraag zorgt voor druk op de 
capaciteit van de informele partijen. Hun zorgen hebben ze geuit in de brief van het NIO van november 2022. Hieronder 
leest u een weergave van de signalen uit deze brief.  
 
Signalen toenemende druk informele voorzieningen  

o Het NIO neemt een toenemende vraag bij informele organisaties waar. 

  Verschillende organisaties geven in het jaar 2022 aan meer druk te ervaren.  
  30% van de organisaties geeft aan de toenemende druk niet meer aan te kunnen.  

o De toenemende druk wordt veroorzaakt door:  

  Complexere hulpvragen 
  Onvoldoende vrijwilligers om de hulpvragen voldoende te beantwoorden.  

o Daarnaast worden sterk stijgende kosten waargenomen: 

  Personeelskosten (CAO) 
  Energiekosten 
  Algemene kosten 

 
Het NIO nodigt het College uit hierover in gesprek te gaan. Graag onderzoekt het NIO in gezamenlijkheid met het college 
de door hen geschetste oplossingsmogelijkheden: uitbreiding van het subsidiebudget en een juiste huisvesting 
bijvoorbeeld binnen de ‘Huizen van Woerden’. Het college gaat op deze uitnodiging in, om inzicht te verkrijgen in de 
gestelde problemen. Daarnaast wil het college nagaan welke oplossingsmogelijkheden kansrijk zijn. Het uitgangspunt is 
het zo veel als mogelijk ondersteunen en faciliteren van de vrijwilligers en hun organisaties bij het uitvoeren van hun 
werkzaamheden. Hierbij wordt ook de motie ‘vertrouwen in vrijwilligers informele zorg’ (M-012) betrokken. 
 
   
 
Financiën 
De verdeling zoals bijgevoegd is gevormd op basis van het beschikbare budget binnen de subsidies ‘Algemene 
voorzieningen sociaal domein’, waaronder de minima- en armoedegelden voor subsidiepartijen die een bijdrage leveren 
aan het bestrijden van armoede. En de impulsgelden jeugd, welke uw Raad in de programmabegroting 2022 structureel 
aan het budget algemene voorzieningen heeft toegevoegd. 
 
   
 
Vervolg 

1. In week 50 en 51 werden de maatschappelijke partners door hun accounthouders geïnformeerd over de 
subsidies voor 2023.  

2. De inzet en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties wordt, zoals gevraagd in de motie 'aandacht voor 
vrijwilligers(organisaties) opgenomen in de MAG.  

3. Naar aanleiding van de door het NIO verzonden brief wordt Uw Raad in Q2 van het jaar 2023 geïnformeerd over 
de voortgang van de gesprekken met de NIO partners.  

 
 
   



 
Bijlagen 
- Brief NIO. D/22/082454. 
- Overzicht integrale beoordeling. D/22/082455.  



Gemeente Woerden 
T.a.v. Wethouder Pennarts en Wethouder Rozendaal 
 
 
Betreft: Toenemende druk informele voorzieningen   november 2022 
 
Geachte Wethouder Pennarts en Wethouder Rozendaal, 
 
In september en oktober bent u op bezoek geweest bij een groot aantal verschillende 
vrijwilligersorganisaties in Woerden. In een kort tijdsbestek heeft u kennis gemaakt met 
diverse partijen die zich met veel enthousiasme inzetten voor de Woerdense Samenleving. 
Uw komst is door de organisaties enorm gewaardeerd.  
 
De vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Woerden ontmoeten elkaar in het Netwerk 
Informele Organisaties (NIO). In dit netwerk zitten 40 organisaties. Organisaties die subsidie 
krijgen en geen subsidie krijgen. Het NIO heeft tijdens de vergadering van 18 oktober jl. 
geconstateerd dat de druk op de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties de afgelopen 
jaren enorm is toegenomen. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de 
vrijwilligersorganisaties. En we merken dat de rek er een beetje uit is. Zoals jullie gezien en 
gehoord hebben, kost vrijwilligerswerk veel coördinatie, werving en scholing. Daarnaast is er 
meer professionalisering nodig vanwege de toegenomen complexe hulpvragen. 
Het NIO kent ook een aantal organisaties, die ooit begonnen zijn als ongesubsidieerde 
inwonersinitiatieven, die zichzelf nu overstijgen ten gevolge van deze toegenomen vraag. 
Daardoor is er in de toekomst mogelijk (gesubsidieerde) ondersteuning nodig voor verdere 
professionalisering en accommodatie.  
Met deze brief willen wij de zorgen die er zijn toelichten met als doel in de toekomst in 
gesprek te blijven. Zodat we samen zorgen dat de NIO leden in de toekomst hun werk 
kunnen blijven doorzetten. 
 
Uitvraag bij NIO partners 
Uit een uitvraag onder de NIO partners blijkt dat de 10 grootste organisaties samen meer 
dan 700 actieve vrijwilligers hebben. Zij zetten zich samen 55000 uur per jaar in voor de 
mensen de in gemeente Woerden. 
 
Van deze organisaties geeft 30 % van de ondervraagden aan de vraag helemaal niet meer 
aan te kunnen. Redenen die hierbij genoemd worden zijn: ‘De hulpvragen zijn te zwaar voor 
vrijwilligerswerk (multi- problematiek)’ en ‘onvoldoende vrijwilligers om het grote aantal 
vragen te beantwoorden’.  
 
De organisaties in Woerden en omgeving hebben de afgelopen jaren naar de eigen 
bedrijfsvoering gekeken. Daar is efficiëntie winst gehaald. Ook is er aandacht geweest voor 
werving en scholing van vrijwilligers. Daarnaast werken de organisaties meer en meer samen 
vanuit een (jaar)plan. 
 
Samen werken aan de toekomst 
Dit is echter niet genoeg. Door de toenemende vragen en bezoekersaantallen en de 
toenemende complexiteit van de vragen lopen de organisaties tegen de grenzen aan van 



hun kunnen. Om ervoor te zorgen dat de sociale basis in de gemeente Woerden sterk blijft 
hebben de organisaties de gemeente nodig. Soms door extra subsidie, soms door andere 
huisvesting (Huizen van Woerden). Wij willen aandacht vragen voor hun wensen en graag 
met u in gesprek om te onderzoeken hoe we in de toekomst kunnen samenwerken. 
 
Daarnaast krijgen de organisaties te maken met sterk stijgende kosten. Cao’s die sterk 
stijgende personeelskosten met zich meebrengen, energielasten die stijgen en zo meer. De 
jaarlijkse indexatie van de subsidie is van groot belang en zal er voor moeten zorgen dat de 
dienstverlening door kan gaan. 
 
Al met al denken wij dat het budget voor de sociale basis sterk zou moeten toenemen, zodat 
de organisaties de groeiende vragen vanuit WoerdenWijzer, zorgaanbieders, scholen, 
huisartsen, et cetera blijven aankunnen en de informele ondersteuning voor de inwoners 
vergroot kan worden. 
Op deze manier kan de gemeente erop rekenen dat het Netwerk Informele Organisaties 
kwalitatief en kwantitatief kan groeien. Vrijwilligers werken voor niets maar hen goed 
faciliteren is niet gratis.  
 
Graag blijven we met u en uw ambtenaren in gesprek om zo samen Woerden elke dag een 
beetje mooier te maken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leden van het NIO 
(Netwerk Informele Ondersteuning) 
 
 



Organisatie Beschrijving organisatie Bereik 

(unieke 

gebruikers)

Uitkomst 

beoordelingsmatrix 

subsidieaanvraag

Subsidiepartner 

2022

Op welke wijze draagt deze partij bij aan de maatschappelijke agenda 

2019-2023

Reden voor (gedeeltelijke) afwijzing Subsidie 2023 

reeds 

toegekend / 

nieuwe 

aanvraag

Totaal toe te 

kennen 

bedrag voor 

2023

Ontvangen subsidie per 

gebruiker

Activiteiten en Sportvereniging 

Bredius (ASVB)

ASV Bredius is een sportvereniging voor mensen met en zonder beperking 

en richt zich op het betaalbaar aanbieden van sportactiviteiten voor deze 

doelgroep. Ze bieden onder andere rolstoelbasketbal en 

handboogschieten. 

180 6,4 Ja Door deze subsidie zijn bepaalde vormen van sport toegankelijk voor 

mensen met een beperking. De betrokken vrijwilligers zijn actief in hun 

eigen wijk of dorp

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 7.010 € 39

Alzheimer Nederland - 

Westelijk Utrecht (t.b.v. het 

Alzheimer Café in Woerden)

Alzheimer Nederland - Westelijk Utrecht organiseert 9 keer per jaar een 

Alzheimer Café in Woerden voor mensen met dementie, hun naasten, 

hulpverleners en belangstellenden. Dit is een laagdrempelige bijeenkomst 

met een informele en gemoedelijke sfeer, waarin bezoekers worden 

voorgelicht over verschillende onderwerpen betreffende dementie en 

kunnen daar hun vragen en ervaringen met elkaar delen. 

150 6,6 ja Het Alzheimer cafe (gericht op alle vormen van dementie)  voorziet in 

behoefte van inwoners, laat hen elkaar ontmoeten, is 

mantelzorgondersteunend / draagt bij aan voorkomen van overbelasting 

en van eenzaamheid. Ook draagt ze bij aan een dementievriendelijk 

Woerden. De betrokken vrijwilligers zijn actief, maar niet specifiek in hun 

eigen wijk of dorp.

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 3.292 € 22

Autisme InfoCentrum Woerden 

(AIC)

AIC organiseert thema- en informatiebijeenkomsten voor iedereen die 

met autisme te maken heeft. Daarnaast organiseert AIC 

communicatietraingen voor volwassenen met autisme, 

ontmoetingsgroepen voor mensen met autisme en ouders van kinderen 

met autisme.

300 6,7 ja De stichting heeft een specifieke én unieke doelgroep. Mensen met een 

stoornis in het autismespectrum kunnen beperkingen in de communicatie 

ervaren. Door hier aandacht voor te hebben, kan het gevoelens van 

eenzaamheid verminderen. Daarnaast kan ondersteuning aan deze groep 

mensen eraan bijdragen dat zij geactiveerd en zelfredzamer te worden. De 

ontmoetingsgroepen (o.a. voor jongeren) dragen eraan bij dat jongeren 

zich gehoord voelen. Alle betrokkenen zijn vrijwilliger. 

N.v.t. Nieuwe 

aanvraag

€ 6.871 € 23

Handjehelpen regio Utrecht Handje Helpen maakt koppelingen tussen kinderen en volwassenen met 

een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid of gedrag dat 

om extra zorg en aandacht vraagt en maatschappelijk betrokken 

vrijwilligers. Ze begeleiden en ondersteunen de stagiaires en vrijwilligers 

waar nodig hierbij. 

137 7,2 ja Door de inzet van maatjes ondersteunt Handje Helpen jeugdigen, 

gezinnen en volwassenen die hulp en ondersteuning nodig hebben. 

Hiermee willen we inzet van maatwerk voorkomen, afschalen en inwoners 

bij wie maatwerk stopt een zachte landing bieden. Handje Helpen werkt 

zowel met vrijwilligers als met stagiaires uit de buurt.  

Gedeeltelijke afwijzing. Subsidiering is 

in lijn met 2022. Het gesprek over de 

toenemende druk wordt vervolgd. 

Nieuwe 

aanvraag

€ 132.750 € 969

Hart voor Woerden Hart voor Woerden verbindt, ondersteunt en vertegenwoordigt de 

maatschappelijke organisaties in Woerden. Ze promoten vrijwilligerswerk 

en werven vrijwilligers voor de andere organisaties. Via hun online 

platform wordt vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld.  

3690 7,8 ja Hart voor Woerden zet zich in op het verbinden, vertegenwoordigen en 

het ondersteunen van maatschappelijke organisaties. Dat doen ze vanuit 

inwonersperspectief en met de afschaling van 2-1-0 in het vizier. Ze 

promoten vrijwilligerswerk en werven voor de organisaties vrijwilligers. 

Via hun online platform wordt vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld.  De 

vrijwilligersacademie, inclusief aanbod van de maatschappelijke 

organisates, draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van de 

vrijwilligers(organisaties). Daarnaast heeft Hart voor Woerden een sterke 

focus op 'de nieuwe vrijwilliger'.  Door de faciliterende rol maken zij het 

mogelijk dat inwoners actief kunnen zijn in hun wijk of dorp. En daardoor 

kunnen bijdragen aan de afname van eenzaamheid en toename van 

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 495.516 € 134

Inloophuis 't Centrum / Leger 

des Heils

Inloophuis 't Centrum is een ontmoetingsplek voor iedereen die daar 

behoefte aan heeft. Het inloophuis is zes dagen per week geopened en 

organiseert verschillende activiteiten en vijf avonden in de week worden 

er maaltijden aangeboden. Bezoekers worden gestimuleerd om ondering 

verbindingen tot stand te brengen en elkaar te helpen. 

300 7,5 ja Het inloophuis in het centrum bereikt een kwetsbare doelgroep. Ze biedt 

hen een'tweede' thuis met aandacht en gezonde maaltijden. Ze dragen bij 

aan zelfredzaamheid en de bestrijding van eenzaamheid. Ook zetten ze 

zich in op het aangaan (onderlinge) sociale contacten. Deze inwoners 

worden geactiviveerd door hen als vrijwilliger in te zetten.  Tevens zijn zij 

ingebed in de Woerdense samenleving. Hierdoor wordt inzet van 

professionele zorg (eerste lijn) of maatwerk voorkomen. Ook zijn er niet 

deelnemers die vrijwilliger zijn: deze betrokken vrijwilligers zijn actief in 

hun eigen wijk of dorp.

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 99.743 € 332

Ned. Patiënten Vereniging 

(NPV)

NPV Woerden zet rondom een inwoner met een hulpvraag een netwerk 

van vrijwilligers op die de inwoner kunnen helpen. Deze vrijwilligers 

bestaan uit vrienden, familie, kennissen, buren etc. Daarbij bieden ze ook 

scholing aan de vrijwilligers en coördinatoren. 

133 7,2 ja De NPV ondersteunt mensen door een sterk netwerk op te zetten rondom 

de inwoner die helpen bij taken, klusjes, gezelligheid. NPV doet wat 

inwoners nodig hebben (in eigen wijk en buurt)  Inzet voorkomt stijging  

eenzaamheid onder ouderen en volwassenenen. De betrokken vrijwilligers 

zijn actief in hun eigen wijk of dorp.

N.v.t. Nieuwe 

aanvraag

€ 6.372 € 48

Pretty Woman Pretty Woman is een organisatie die preventieve voorlichting geeft op 

scholen op gebied van seksualiteit en individuele hulpverlening aan 

jongeren op gebied van seksualiteit. 

250 7,4 ja Pretty Woman heeft een uniek aanbod voor een specifieke doelgroep, 

zowel op preventief als op hulpverleningsgebied. Als partner van de 

gemeente zorgen zij voor voorlichting over seksualiteit op scholen, maar 

bieden ook hulpverlening aan slachtoffers van ongezonde vormen van 

seksualiteit. 

N.v.t. Nieuwe 

aanvraag

€ 16.833 € 67

Raad van Kerken 

Vakantieproject

De Raad van kerken voert het Vakantieproject uit voor gezinnen en 

alleenstaanden met weinig financiële middelen (besteedbaar inkomen 

van minder dan 110% van het sociaal minimum). Voor het 

Vakantieproject organiseren ze een week onbezorgde vakantie in 

Nederland voor deze gezinnen. 

121 6,7 ja Door de inzet van de Raad van Kerken worden kinderen uit gezinnen met 

een laag inkomen in staat gesteld om op vakantie te kunnen. Hierdoor 

kunnen deze kinderen deelnemen in de maatschappij. 

N.v.t. Nieuwe 

aanvraag

€ 6.000 € 50



Rechtswinkel Woerden e.o De Rechtswinkel Woerden verleent rechtshulp aan de inwoners van 

Woerden en omgeving door het geven van adviezen en/of door te 

verwijzen naar officiële instanties en professionele (rechts)hulpverleners. 

131 6,3 ja De rechtswinkel in Woerden heeft een uniek aanbod welke wordt 

uitgevoerd door vrijwilligers. De betrokken vrijwilligers zijn actief, maar 

niet specifiek in hun eigen wijk of dorp. Deze dragen bij aan de 

zelfredzaamheid van inwoners en in het voorkomen van financiele 

problematiek. 

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 2.549 € 19

Betrokken Ondernemers 

Woerden (BOW)

BOW stimuleert bedrijven maatschappelijk betrokken te ondernemen. Zij 

verbinden bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar. 

Iedereen die werkzaam is in Woerden kan via BOW een deel van zijn of 

haar werktijd aan de Woerdense samenleving geven. 

250 6,9 Ja BOW betrekt ondernemers bij het maatschappelijke betrokken worden in 

gemeente Woerden. Hierdoor worden medewerkers uitgedaagd tot 

vrijwilligerswerk. Daarnaast ondersteunt BOW de maatschappelijke 

organisaties met vrijwilligers middels 'De dag van de Betrokken 

Ondernemer' en 'De Woerden Werkt Mee Weekt'.  

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 31.834 € 127

Speel-o- theek Woerden De Speel-o-theek Woerden leent speel- en spelmateriaal uit voor kinderen 

tot 12 jaar. Hiermee hebben kinderen de mogelijkheid om te kunnen 

spelen met speelgoed en zicht te ontwikkelen zonder dat ouders 

speelgoed hoeven te kopen. 

146 6,2 ja De speel-o-theek is gericht op kinderen en ouders. Daarnaast bieden ze 

een sociale functie in de buurt. Hun aanbod verlicht de armoedesituatie in 

gezinnen door ouders in staat te stellen speelgoed te kunnen lenen in 

plaats van te moeten kopen. De financiele problematiek blijft hierdoor 

beperkt en speelgoed wordt herbruikt (duurzaam). Het beschikbaar 

blijven stellen van speelgoed en daarmee het mogelijk maken van (buiten) 

N.v.t. Nieuwe 

aanvraag

€ 3.986 € 27

Stichting Buurtgezinnen nl Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden door Buurtgezinnen 

gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven 

(steungezinnen). Steunouders zijn ouders met een groot hart en 

opvoedervaring welke graag wat willen doen voor een ander gezin. 

Gezinnen kunnen zich melden om gezinnen met een hulpvraag te 

ondersteunen.

44 7,7 ja Stichting buurtgezinnen voorkomt of vermindert instroom in dure vormen 

van jeugdhulp. Het is een duurzame manier om kwetsbare gezinnen een 

sterker en breder sociaal netwerk te geven. De betrokken vrijwilligers zijn 

actief in hun eigen wijk of dorp

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 65.759 € 1.495

Gro-Up Buurtwerk Gro-Up Buurtwerk (voormalig stichting Buurtwerk) biedt buurtverbinders 

in de verschillende wijken in Woerden. De buurtverbinders zijn sociaal 

professionals die de weg in de wijk, dorp en gemeente goed kennen en 

ondersteunen inwoners welke initiatieven willen organiseren voor de wijk 

of buurt. 

778 7,8 ja De Buurtverbinders ondersteunen inwoners die meebouwen aan de 

sociale cohesie in de wijk. Daardoor vergroot de zelfredzaamheid van de 

inwoner en samenredzaamheid van de wijk. Buurtverbinders 

ondersteunen tevens de 'Huizen van...'. Daarnaast verbinden zij 

organisaties en werken samen met Hart voor Woerden. De betrokken 

vrijwilligers zijn primair actief in hun eigen wijk of dorp.

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 268.686 € 345

Stichting Fietsmaatjes 

Woerden

Fietstmaatjes Woerden laat kwetsbare mensen die niet meer zelfstandig 

kunnen, willen of durven fietsen, samen fietsen met een vrijwilliger op 

een duo fiets met elektrische ondersteuning. Ze zorgen voor een goede 

match tussen een vrijwilliger en deelnemer. 

30 6,9 ja Fietsmaatjes is een stimulans voor sociale contacten. Het biedt de 

mogelijkheid om gezamenlijk te fietsen. Mensen met een beperkte 

mobiliteit / inzicht in verkeersveiligheid krijgen meer beweging. Deze 

doelgroep wordt gekoppeld met vrijwilligers die met de doelgroep een 

fietstocht willen maken. 

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 1.539 € 51

Stichting Gilde/ coach 4 you Coach4You wordt uitgevoerd door Stichting Gilde en biedt ondersteuning 

aan leerlingen die de overstap naar het voortgezet onderwijs maken en 

hier wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Het gaat hierbij om alle 

(rand)zaken die naast huiswerk belangrijk zijn in het leven van een 

jeugdigen (plannen, organiseren, leren te leren, zelfvertrouwen etc). 

13 7,4 Ja Coach4You biedt vrijwillige ondersteuning aan leerlingen die de overstap 

van de basisschool naar het voortgezet onderwijs maken en hier wel wat 

hulp bij kunnen gebruiken. Het is een duurzame manier om kwetsbare 

kinderen een sterker en breder sociaal netwerk te geven, waardoor hun 

zelfredzaamheid wordt vergroot. Inzet voorkomt of vermindert instroom 

in dure vormen van jeugdhulp. Het wordt uitgevoerd door vrijwilligers.  De 

betrokken vrijwilligers zijn actief, maar niet specifiek in hun eigen wijk of 

dorp.

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 1.646 € 127

Stichting Inloophuis 'Leven met 

kanker'

Inloophuis 'Leven met kanker' is een ontmoetingsplek voor mensen met 

kanker en hun naasten. Het Inloophuis is 5 dagen per week geopeend en 

biedt verschillende activiteiten, zoals voorlichtingsavonden maar ook 

schilderen, yoga en wandelen. Daarnaast hebben ze ook een specifieke 

middag voor kinderen waarvan een ouder ernstig ziek is. 

221 7,1 ja Kanker treft één op de drie mensen in onze gemeenschap. De impact 

hiervan, op de persoon en diens omgeving, is groot en intens. Het 

inloophuis Leven met kanker biedt lotgenotencontact, vermindert 

eenzaamheid, helpt bij activeren en ondersteunt bij blijven doorgaan. De 

Woerdense inwoners met een (ZW) uitkering participeren hierdoor in de 

samenleving. De betrokken vrijwilligers zijn actief, maar niet specifiek in 

hun eigen wijk of dorp.

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 9.824 € 44

Stichting Jongerenproject 

Woerden

Podium Bredius organiseert culturele en ontspannende 

jongerenactiviteiten al dan niet in samenwerking met Woerdense 

organisaties en individuen die een locatie nodig hebben voor het 

organiseren van activiteiten. 

250 7,5 Ja Podium Bredius zet zich in voor jongeren tussen de 18 – 30, een doelgroep 

waar in Woerden relatief aanbod voor is. Jongeren hebben behoefte aan 

een ontmoetingsplek en krijgen bij Podium Bredius de kans een netwerk 

op te bouwen (afname eenzaamheid) en zich te ontwikkelen. Activiteiten, 

voor een groot deel gericht op cultuur, worden vóór en dóór jongeren 

georganiseerd. De activiteiten van Podium Bredius en de leer- en 

ontwikkelmogelijkeheden die het jongeren biedt dragen bij aan de 

zelfredzaamheid van de doelgroep. 

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 10.619 € 42



Stichting Kwadraad Stichting Kwadraad biedt maatschappelijk werk, sociaal jurdische 

ondersteuning (sociaal raadslieden) en hulp bij thuisadministratie voor 

alle inwoners in de gemeente Woerden. Daarnaast hebben ze het 

Pedagogisch Bureau dat kortdurende opvoedingondersteuning biedt aan 

ouders.

2185 7,2 ja Kwadraad is een kwalitatief goede aanbieder van algemeen 

maatschappelijk werk, sociaal raadlieden, thuisadministratie en 

pedagogisch bureau voor alle leeftijden,  met een breed aanbod voor een 

brede doelgroep. 

Kwadraad draagt bij aan een sterk netwerk van inwoners in hun eigen wijk 

of dorp. Ze dragen bij aan de zelfredzaamheid en het meedoen van 

inwoners: volwassenen en jeugd. Kwadraad voorkomt dus maatwerk of 

verkort de inzet hiervan. Kwadraad richt zich op volwassenen en jeugd. Ze 

werken daar waar mogelijk met vrijwilligers. 

Kwadraad is onderdeel van begeleiding dichtbij. De functies van algemeen 

maatschappelijk werk en pedagogisch bureau zijn hiervan onderdeel en 

om die reden enkel voor 2022 toegekend. In afwachting van de voortgang 

van Begeleiding Dichtbij zijn deze functies ook vanuit de het budget 

algemene voorzieningen toegekend. 

SJD & TA: reeds 

toegekend.

AMW & PB: 

nieuwe 

aanvraag 

€ 988.768 € 453

Stichting Leergeld Groene Hart Gezinnen met minimale financiële middelen kunnen gebruik maken van 

Stichting Leergeld Groene Hart, zodat hun kinderen (4 – 18 jaar) kunnen 

deelnemen aan onderwijs en buitenschoolse activiteiten. 

325 7,6 ja Via Stichting Leergeld worden kinderen uit gezinnen met een laag 

inkomen in staat gesteld om te kunnen participeren in de maatschappij. 

De betrokken vrijwilligers zijn actief, maar niet specifiek in hun eigen wijk 

of dorp.

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 42.269 € 130

Stichting Maatjes voor 

Woerden (schuldhulpmaatje)

Schuldhulpmaatje Woerden biedt hulp aan inwoners met 

schuldproblematiek en de wens weer financieel gezond en zelfredzaam te 

worden.

50 7,3 ja Schuldhulpmaatje Woerden levert op het thema "zo min mogelijk 

inwoners hebben problematische schulden" een waardevolle bijdrage. De 

betrokken vrijwilligers zijn actief, maar niet specifiek in hun eigen wijk of 

dorp.

Gedeeltelijke afwijzing. Het 

groeimodel van SHM (toename van 

het aantal maatjes) houdt geen 

gelijke tred met het aantal klanten 

dat ze bedienen. Daarom zal het 

subsidiebedrag van de toekenning 

lager zijn dan de aanvraag.

Nieuwe 

aanvraag

€ 5.000 € 100

Stichting Ontmoeting  Stichting Ontmoeting ondersteunt kwetsbare inwoners met verschillende 

complexe hulpvragen. Dit noemen we 'multiproblematiek'. De stichting 

biedt ontmoetingsnetwerken waarbij ze vrijwilligers koppelen aan een 

kwetsbare inwoner om bijvoorbeeld  op bezoek te gaan, te oefenen met 

taal, het opruimen van hun huis of financiële / administratieve 

ondersteuning.

460 8,2 ja Stichting ontmoeting richt zich op kwetsbare inwoners met complexe 

vragen. Dit kunnen zowel volwassenen als kinderen zijn. De ondersteuning 

van stichting Ontmoeting bevindt zich voorafgaand aan een aanmelding 

bij het sociaal team. Inzet van deze stichting voorkomt maatwerk, verkort 

maatwerk of schaalt maatwerk af. De stichting werkt nauw samen met 

algemene voorziening en zorgt door zijn lokale netwerken voor 

verankering in de samenleving. De betrokken vrijwilligers zijn actief in hun 

eigen wijk of dorp.  Met ontmoeting4kids richt zij zich specifiek op 

netwerken rondom kinderen. Ook organiseren zij verschillende 

welzijnsactiviteiten voor hun gebruikers. 

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 233.640 € 508

Stichting Ontmoeting -  

‘Ontmoetingsplek'

Inwoners die zijn vastgelopen in hun leven worden door Stichting 

Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Ze leren 

de inwoner weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te 

onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief 

in hun leven.

60 6,8 Nee Met het project draagt Stichting Ontmoeting bij aan het voorkomen van 

(financiële) problemen bij een doelgroep (allochtone vrouwen) die 

moeilijk wordt bereikt.  Hierdoor wordt de kans op succes en deelname in 

onze samenleving vergroot.

N.v.t. Nieuwe 

aanvraag

€ 5.900 € 98

Stichting Present Woerden Present slaat een brug tussen inwoners welke iets willen bieden en 

mensen die daarmee geholpen zijn. Ze bieden vrijwilligers de mogelijkheid 

zich voor Woerdenaren in te zetten welke te maken hebben met 

armoede, beperkingen in het dagelijks leven of een sociaal isolement. 

460 6,7 ja Stichting Present draagt bij aan de zelfredzaamheid van kwetsbare 

inwoners door vrijwilligers in te zetten in praktische klussen. De betrokken 

vrijwilligers zijn vaak actief in hun eigen wijk of dorp, middels hun 

wijkgerichte aanpak dragen ze bij aan de lokale sociale cohesie. De inzet 

van vrijwilligers kan verschillend zijn (1 dagdeeld - langdurig). 

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 13.275 € 29

Stichting Slachtofferhulp 

Nederland

Slachtofferhulp Nederland biedt ondersteuning aan slachtoffers. Ze 

bieden zowel emotionele ondersteuning als hulp bij een 

schadevergoeding of een strafproces. 

352 5,6 ja Het bieden van slachtofferhulp is een overheidsverplichting. Dit 

kennisgebied vraagt om specifieke kennis, en kan om die reden niet 

worden vervuld door bijvoorbeeld algemeen maatschappelijk werk. 

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 13.330 € 38

Stichting Sleutelclub Bij de Sleutelclub sleutelen, koken, prusten, knutselen en klussen 

kinderen onder begeleiding van betrokken (oudere / lokale) vrijwilligers.  

Daarnaast is er ook een sleutelclub senior, waar ouderen dezelfde 

activteiten onder begeleiding uitvoeren. 

215 7,8 ja De Sleutelclub heeft als doel om door sleutelen, knutselen, koken en 

prutsen een sociale context te bieden waarbinnen deelnemers hun 

talenten kunnen ontwikkelen. Daarnaast brengen ze kinderen, jongeren 

en ouderen in aanraking met techniek en met elkaar. De betrokken 

vrijwilligers zijn actief in hun eigen wijk of dorp.

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 15.930 € 74

Stichting Thuishuis Woerden Stichting Thuishuis Woerden zet zich in om eenzaamheid onder ouderen 

te voorkomen en te verminderen. Hiervoor organiseren zij verschillende 

activiteiten zoals de Thuisbus, het Thuishuiscafé en hebben zij een klein 

schalige woonvorm voor alleenstaande ouderen. Daarnaast bieden zij de 

vrijwillige vervoersservice ANWB AutoMaatje.

1182 6,9 ja Thuishuis organiseert activiteiten voor ouderen die bijdragen aan hun 

zelfredzaamheid en de opbouw van sociale netwerken. De vraag is of het 

netwerk zonder het thuishuis ook stand houdt. 

Automaatje is een vervoersdienst voor- en door inwoners van de 

gemeente Woerden. Tijdens de rit is er contact tussen de vrijwillige 

bestuurder en de oudere en vervoer draagt bij aan de mobiliteit / 

zelfredzaamheid van ouderen.

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 133.281 € 113



Stichting Voedselbank 

Woerden

Voedselbank Woerden biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel voor 

mensen in financiële problemen. 

400 8,1 ja De Voedselbank Woerden is een belangrijke partner in het 

armoedenetwerk en levert een waardevolle bijdrage aan het thema "zo 

min mogelijk inwoners leven in armoede". De betrokken vrijwilligers zijn 

actief, maar niet specifiek in hun eigen wijk of dorp. 

N.v.t. Reeds 

toegekend

€ 47.790 € 119
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