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Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 13 oktober 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Noorthoek 

Portefeuille(s)  : sociaal domein 

Contactpersoon : I. van der Hauw 

Tel.nr. : 8720 

E-mailadres : hauw.i@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Drie kwaliteitsrapporten sociaal domein Woerden 2020 

 

Kennisnemen van: 
De rapportage en bevindingen van 3 kwaliteitsonderzoeken voor Woerden 

 

 

Inleiding: 
Gemeenten hebben de taak een goede sociale infrastructuur neer te zetten voor de inwoners die hulp of 
ondersteuning nodig hebben. Het is relevant om te meten of gemeenten op het goede spoor zitten. Naast 
objectieve cijfers is het daarbij van belang dat ook vanuit het perspectief van de inwoners wordt gekeken 
naar de mogelijkheden en kansen in kernen, wijken en buurten. De beleving van de inwoners staat in deze 
metingen centraal: redden ze zichzelf, hoe gaan ze om met buurtbewoners, in hoeverre nemen ze deel aan 
het maatschappelijk leven, wat kunnen ze zelf en met anderen doen en belangrijk ook: wat willen ze doen!  
 
Er wordt geïnvesteerd in een digitale versie van de Staat van Woerden. Dit neemt enige tijd in beslag en 
daarom is ervoor gekozen om  in het jaar 2020 geen Staat van Woerden te maken. Daarentegen zijn er dit 
jaar wel drie onderzoeken uitgevoerd die normaliter onderdeel uitmaken van de Staat van Woerden. Wij 
willen u daarom deze drie onderzoeken  ter kennisgeving aanbieden, waarbij wij een korte toelichting geven 
op de resultaten. U kunt zelf in de onderzoeken de bredere onderbouwing van de resultaten lezen.  
 
Het betreft de volgende onderzoeken: 

1) Gemeentebeleidsmonitor sociale kracht   

2) Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2019 

3) Nulmeting Sociaal Werken in de Wijk – Voorliggende veld door middel van Storytelling  

Aangetekend moet worden dat alle drie de onderzoeken zijn gehouden nadat de corona-crisis uitbrak en in 
Nederland de intelligente lockdown van kracht werd. We hebben de respondenten (in de brief en op de 
vragenlijst) gevraagd om de vragen zoveel mogelijk te beantwoorden zoals het was vóór de corona-
uitbraak. Dat neemt niet weg dat de corona-uitbraak op sommige punten wel invloed kan hebben op de 
uitkomsten. De GGD gezondheidsmonitor is niet meegenomen omdat het onderzoek nu wordt uitgevoerd 
en de resultaten in de loop van 2021 bekend zijn (1 x per 4 jaar). 
 
Deze Raadsinformatiebrief is een informatiestuk en geeft een beschrijving van de cijfers die worden 
getoond. Het geeft dus geen inhoudelijke duiding of verklaring van de cijfers. Deze duiding volgt in het 
beleid zoals de Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein en de programmabegroting, waarbij de cijfers 
worden gebruikt om de gestelde doelen en opgaven te evalueren, onderbouwen of (her)vormen. Echter, 
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louter cijfers zijn niet afdoende om het resultaat van beleidsinterventies te evalueren. Het gaat vooral om 
een gedeelde probleemstelling en aard en intensiteit van de interventie, waarbij cijfers richting geven en de 
ontwikkelingen op termijn zichtbaar maken. 
 
Hierna volgen de samenvattingen van de drie verschillende onderzoeken en daarna zetten we de 
resultaten af tegen de prestatie indicatoren die wij hebben opgenomen in de programmabegroting. Bij deze 
raadsinformatiebrief voegen wij de rapporten van de onderzoeken.  
 
Ad 1) Gemeentebeleidsmonitor sociale kracht  
Vanaf 2016 is elke 2 jaar de “Gemeentebeleidsmonitor sociale kracht” (GBMsk) uitgevoerd. De resultaten 
van het onderzoek 2020 zijn inmiddels binnen. In het verleden zijn de resultaten niet op zichzelf 
gepresenteerd aan het college of raad maar zijn de deelresultaten gebruikt in beleidsstukken of ter 
ondersteuning van andere producten zoals de Staat van Woerden.  
 
Er volgt later dit jaar nog een vergelijking van “onze” resultaten met regionale cijfers. Deze onderzoeken 
zijn nog niet afgerond. De vragen voor de GBMsk zijn verstuurd aan 3.600 inwoners en zijn per wijk 
opgesplitst. Het is een onderzoek onder alle inwoners, dus niet enkel onder de inwoners die gebruik maken 
van een (maatschappelijke) voorzieningen. Het responspercentage is voldoende om het onderzoek als 
representatief te kwalificeren. 
 
Het onderzoek richt zich op 7 onderwerpen: 

 
 

 
 
Bevindingen 
De gemiddelde score voor sociale kracht in de gemeente Woerden in 2020 is 7,6, dezelfde score als in 
2016 en 2018.  
 
Van de onderliggende scores zijn die voor de (beperkte) mate van eenzaamheid (8,4) en zelfredzaamheid 
(8,3) het hoogst. Dat betekent dat de meeste inwoners niet eenzaam zijn en zich goed zelf kunnen redden 
in het dagelijks leven. De sociale samenhang in de buurt (6,1) laat net als bij de vorige metingen de laagste 
score zien. De meeste onderliggende scores liggen op hetzelfde niveau als in 2016 en 2018.  
 
Over de hele linie zijn de verschillen tussen de kernen als het gaat om de sociale krachtscores en de sub 
scores beperkt. Dat betekent dat de kernen als het om de sociale kracht gaat veel op elkaar lijken. Als 
wordt ingezoomd op de onderliggende indicatoren scoren met name Woerden-Oost en Kamerik en in 
mindere mate Zegveld en het buitengebied op een aantal punten beter dan gemiddeld. Woerden-Midden 
scoort vooral lager op de score voor participatie aan de samenleving en in Woerden-West is de sociale 
samenhang in de buurt minder dan gemiddeld. Harmelen laat van alle onderscheiden wijken en kernen het 
meest gemiddelde beeld zien.   
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Op gemeenteniveau zijn de scores voor financiële zelfredzaamheid en leefbaarheid iets omhoog gegaan en 
zijn de scores voor participatie en sociale samenhang iets gedaald. De gemiddelde score voor de mate van 
eenzaamheid in Woerden is 8,4. Dit is wat lager dan in 2018 (8,8) en 2016 (8,7), wat impliceert dat er iets 
meer mensen eenzaam zijn. De score van de gemeente Woerden op financiële zelfredzaamheid is 7,8. De 
score laat een geleidelijke toename zien sinds 2016. Dat betekent dat de financiële zelfredzaamheid van de 
inwoners is verbeterd. De leefbaarheidsbeleving is gestegen van 6.8 naar 7.1. Vooral de waardering van de 
(nabijheid van) voorzieningen is nu groter dan in 2018 en 2016, getuige de hogere score (7,6). Ook de 
waardering voor de gezondheidszorg- en welzijnsvoorzieningen is toegenomen en de subscores voor de 
staat van de openbare ruimte en het woonklimaat zijn iets omhoog gegaan. De score voor participatie (7,8) 
is iets lager dan die van 2018 (8,0). Dat komt, omdat er minder studenten in de respons zitten, omdat het 
percentage actieve vrijwilligers iets lager is en omdat meer mensen minder participeren. Op de onderdelen 
Zelfredzaamheid 8.4 en Eenzaamheid 8.8 zien we een daling naar respectievelijk 8.3 en 8.4. 
 
De sociale samenhang in de buurt (6,1) laat, net als bij de vorige metingen, de laagste score zien. Dat komt 
omdat lang niet iedereen bereid is om zich in te zetten voor de buurt. Het potentieel aan inzet voor de buurt 
in de toekomst is groter: maar liefst acht op de tien (81%) inwoners hebben aangegeven dat ze zich zeker 
(26%) of misschien (55%) wel voor de buurt willen inzetten.   
 
Rol van de gemeente 
Vergeleken met de vorige metingen zijn de inwoners nu meer te spreken over de rol van de gemeente als 
het gaat om leefbaarheid en veiligheid. Het aandeel respondenten dat de stellingen onderschrijft is sinds 
2016 toegenomen. Sinds 2018 zit de grootste verbetering in het betrekken van burgers bij plannen, 
activiteiten en voorzieningen, bij het luisteren naar de burgers, bij doen wat ze zegt en bij de flexibele 
opstelling als dat nodig is. Ook de tevredenheid over de begrijpelijkheid van informatie en brieven en over 
de toegankelijkheid van de gemeente is toegenomen. Op deze punten wordt vooruitgang geboekt.   
 
De verbeteringen blijken ook uit de vraag in hoeverre men vertrouwen heeft in de manier waarop de 
gemeente wordt bestuurd: bijna de helft heeft hier (veel) vertrouwen in en dat is een forse toename 
vergeleken met 2018 (30%) en 2016 (22%).  
 

Ad 2) Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 

Jaarlijks wordt er onderzoek gedaan naar de ervaringen van inwoners die gebruik maken van begeleiding, 
ondersteuning en/of voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de 
Jeugdwet. Op deze wijze wordt onderzocht hoe de inwoners de toegankelijkheid en kwaliteit van deze 
voorzieningen ervaren en welk effect ze daarvan hebben ondervonden in hun zelfredzaamheid. De 
Cliëntervaringsonderzoek zijn uitgevoerd in het voorjaar van 2020 over het jaar 2019. Op basis van de 
onderzoeksresultaten kunnen wij onze dienstverlening verbeteren, zodat deze beter aansluit op de 
behoeften van inwoners en om er zorg voor te dragen dat inwoners in de toekomst nog beter worden 
ondersteund.  
 
Ervaringwijzer 
Het Cliëntervaringsonderzoek over 2019 is voor het eerst uitgevoerd door middel van de online 
webapplicatie: Ervaringwijzer. Ervaringwijzer is in samenwerking met de VNG en de gemeente Utrecht 
ontwikkeld. Met als doel het Cliëntervaringsonderzoek te vernieuwen zodat dit niet eenmalig op papier 
wordt uitgevraagd maar een continu onderzoek wordt naar de kwaliteit van de dienstverlening in het sociaal 
domein en dat volledig digitaal wordt uitgevoerd. Door de flexibiliteit van de webapplicatie kan de 
monitoring sociaal domein zoveel mogelijk worden aangesloten op de belevingswereld van de inwoner. Dit 
zorgt voor meer betekenisvolle en betrouwbare informatie en een hogere respons in vergelijking met het 
verplichte Cliëntervaringsonderzoek.  
 
Eén van de doorontwikkelingen van de webapplicatie is het houden van een continumeting. Dit betekent 
dat gedurende het jaar op natuurlijke momenten cliënten gevraagd worden naar hun ervaringen ten 
aanzien van een hulpverleningstraject. Door het continu meten neemt de respons toe, zijn de uitkomsten 
betrouwbaarder en kan eerder op de uitkomsten gestuurd worden. 
 
In deze raadsinformatiebrief komen de resultaten van de Cliëntervaringsonderzoek van 2019 op hoofdlijnen 
aan bod. Voor een volledig beeld van de onderzoeken wordt u verwezen naar de bijlagen.  
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Kernboodschap 
De resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek zijn positief, het grootste deel van de respondenten is 
tevreden over de geleverde hulp en ondersteuning. Er is een kleine procentuele daling waar te nemen ten 
opzichte van voorgaande jaren, hiervoor zijn de volgende verklaringen te noemen: 

- Uitvraag heeft op een andere manier plaatsgevonden, via de webapplicatie Ervaringwijzer. 
- Respons Wmo was een stuk lager (17,4%) dan voorgaand jaar (36,5%).  
- Het onderzoek is gestart kort nadat de corona-crisis uitbrak en in Nederland de intelligente lockdown 

van kracht werd.  

- Vraagstelling bij zowel Wmo als Jeugd is iets anders van vorm, waardoor vergelijking met voorgaande 
jaren niet geheel representatief is.  

 
De resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek is opgedeeld in een aantal thema’s: contact, bekendheid 
clientondersteuner, kwaliteit ondersteuning en het resultaat van de ondersteuning.  
De belangrijkste conclusies zijn: 

 De ervaring van inwoners met betrekking tot de toegang tot zorg en contact met de gemeente is goed, 
de meerderheid (74% Wmo / 50% Jeugd) is tevreden over het contact met de gemeente en de snelheid 
(76% Wmo / 90% Jeugd) waarmee ze geholpen werden .   

 De maatregelen die genomen zijn om de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning te 
vergroten, lijken effect te hebben. De bekendheid is ten opzichte van 2018 gestegen van 29% naar 
39%. Om dit percentage verder omhoog te brengen is het van belang dat in de communicatie vanuit de 
gemeente blijvend aandacht is voor de onafhankelijke cliëntondersteuning.  

 De meerderheid van de cliënten is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning (83% Wmo / 70% 
Jeugd) die zij krijgen en ervaart een positief effect van de ondersteuning in hun dagelijks leven.   

 Dankzij de ondersteuning zijn cliënten meer zelfredzaam (68% Wmo). De meerderheid van de 
respondenten geeft aan dat zij de dingen die ze willen doen, beter kunnen doen (62% Wmo / 80% 
Jeugd) dankzij de ondersteuning die zij krijgen.   

 
Vervolg 
Deze cijfermatige uitkomsten van het clientonderzoek geven ons een grofmazig beeld; een algemeen beeld 
van de ervaringen van onze cliënten. Daarmee is het een eerste stap, die uitnodigt voor een kwalitatieve 
aanvulling, want wat zeggen deze cijfers ons? Waar zit de ontevredenheid van mensen precies in? Wat 
hebben mensen bedoeld met hun antwoorden? En waar zitten aangrijpingspunten voor verbetering? 
Hiervoor is een nadere duiding nodig, waar we verder mee aan de slag gaan. Daarbij zullen de antwoorden 
op de open vragen ons al meer inzicht bieden.  
 
Ad 3) Storytelling  
De gemeente Woerden heeft behoefte aan inzicht in het effect van het voorliggend veld en het 
project ‘Sociaal Werken in de wijk’ op het leven van de inwoners van Woerden. De gemeente heeft 
aan onderzoeksbureau K2 gevraagd deze effecten te meten aan de hand van verhalen. In juni 2020 is de 
nulmeting uitgevoerd onder inwoners, vrijwilligers en professionals uit het veld. 
 
Voor dit onderzoek is de methode storytelling ingezet. Met deze methode worden ervaringen in de 
vorm van verhalen van mensen naar boven gehaald. Uit alle verhalen herleiden we een aantal 
patronen. Deze patroonanalyse geeft de ervaringen binnen de populatie weer. Het patroon is 
representatief voor de onderzochte groep, in dit geval de inwoners, vrijwilligers en professionals uit 
het veld in Woerden. 
In samenspraak met het onderzoeksbureau zijn de volgende zes onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Wat is de inzet op het voorliggend veld? 
2. Wat is het effect van het voorliggend veld op het leven van de inwoners? 
3. Sluiten de voorzieningen aan op de leefwereld van de inwoners? 
4. Hoe ervaren inwoners de buurt en hun eigen netwerk? 
5. Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende organisaties? 
6. Wat is het effect van de buurtverbinders? 

 
In mei en juni 2020 heeft K2 gesprekken gevoerd met 20 inwoners en 10 professionals/vrijwilligers. 
Centraal in de gesprekken stond hoe de inwoners de vrij toegankelijke voorzieningen ervaren, hoe ze 
de buurt ervaren en hoe professionals de samenwerking tussen de verschillende organisaties 
ervaren. In totaal hebben we uit de gesprekken 175 verhalen gevangen. Uit deze verhalen zijn 16 patronen 
herleid. De patronen geven antwoord op één van de zes bovenstaande onderzoeksvragen. 
In het rapport patroonanalyse en verhalen staan bij de resultaten tips op welke wijze vraagstukken in het 
voorliggend veld opgepakt kunnen worden, zodat sociaal werken in de wijk nog meer versterkt wordt.  
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We vinden het belangrijk om onderstaande punten te vermelden voorafgaand aan het lezen van dit 
rapport, omdat dit van invloed kan zijn op de uitkomsten van het rapport: 

• De gevraagde inwoners voor het onderzoek waren voornamelijk ouderen. Hierdoor is er 
minder zicht op de ervaringen van volwassenen en jongeren in Woerden. De ouderen zijn 
waarschijnlijk wel de grootste groep die gebruik maken van de vrij toegankelijke voorzieningen. 

• Er zijn door de gemeente bepaalde organisaties gevraagd om inwoners aan te leveren voor 
het onderzoek. Dit kan van invloed zijn op de resultaten. Om dit te compenseren zijn we voor 
het onderzoek nog naar het dorpshuis geweest om willekeurig mensen te bevragen op hoe 

zij de vrij toegankelijke voorzieningen ervaren in Woerden. 

Kernboodschap: 

Prestatie indicatoren in Programmabegroting 2020 en 2021 

In de programmabegroting van 2020 staat een aantal prestatie indicatoren opgenomen. Uit de hiervoor 
besproken resultaten blijkt dat we over het algemeen op koers liggen. De gemiddelde score op sociale 
kracht blijft 7.6 De scores op de onderdelen Leefbaarheid, waardering voor de nabije voorzieningen, 
Gezondheid- en Welzijnsvoorzieningen, staat van de Openbare Ruimte en Woonklimaat zijn iets omhoog 
gegaan. Op de onderdelen Zelfredzaamheid, Participatie en Eenzaamheid zien we een daling. Een deel 
van de verklaring kan zijn dat de enquêtes in de lockdown periode van de Coronacrisis is afgenomen. Het 
feit dat iedereen thuis moest blijven heeft altijd invloed op de zelfredzaamheid, participatie en de 
eenzaamheid. We passen voor 2021 onze ambitie in de programma begroting aan, maar streven er wel 
naar om weer een hogere score te gaan krijgen.  
 
Het percentage vrijwilligers is afgenomen van 44 naar 42%. Dit is deels te wijten aan het aantal werkenden 
dat is toegenomen en daardoor minder tijd had voor vrijwilligerswerk. Mogelijk dat dit weer verandert als we 
door de coronacrisis minder werkgelegenheid krijgen en meer werkloosheid. De sociale samenhang in de 
wijk blijft de laagste score, dat zie je bij veel gemeenten. Lang niet iedereen is bereid zich in te zetten voor 
de buurt. Vooral als het gaat om jongeren daalt de score. Dit blijft een aandachtspunt, hoewel het ook de 
vraag blijft wat je wel en niet mag verwachten van de inwoners, wat is de norm en het hoogst haalbare?  
 
Het Cliëntervaringsonderzoek is in 2019 op en andere wijze afgenomen dan de jaren ervoor, namelijk 
digitaal via Ervaringwijzer. De oude onderzoeken werden jaarlijks met een vaste vragenlijst op papier bij 
inwoners afgenomen. Uit de ‘oude methode’ bleek dat menig geënquêteerde niet meer wist hoe zij precies 
door de gemeente zijn geholpen, omdat het te lang geleden was. Onze gemeente wil daarom de nieuwe 
methodiek van de continue meting toepassen, waarbij de inwoner een vragenlijst krijgt als de hulp is 
afgesloten. Dit maakt de beantwoording actueel en voor ons als gemeente kunnen we sneller op eventuele 
dalingen van tevredenheid anticiperen. Dit is een ontwikkeling voor 2021.   
 
We hebben daarnaast dit jaar voor het eerste een meting gedaan via Storytelling. Deze metingen geven 
een waarde aan hoe onze inwoners het Sociaal werken in de wijk ervaren. De verhalen die onze inwoners 
vertellen geven ons waardevolle informatie om het voorliggende veld nog beter in te regelen. Ook de inzet 
van buurtverbinders komt uitgebreid aan de orde. Zij worden als waardevol ervaren en dat sluit weer aan bij 
onze doelstellingen in de Programmabegroting.  
 

Conclusie 
Over het algemeen zijn de scores uit de metingen goed te noemen. Met een paar stijgingen en dalingen is 
het evenwicht bewaard. We staan voor spannende tijden nu de Corona weer om zich heen slaat en 
langzaam aan de maatregelen worden verscherpt. Wij proberen voor de programmabegroting reële 
verwachtingen te scheppen, maar beseffen ons dat de huidige situatie moeilijk te vatten is in cijfers.  
 

Financiën: 
 

 N.v.t.  

Vervolg: 
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Communicatie 
De resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek 2019 worden gepubliceerd op 
www.waarstaatjegemeente.nl  onder het kopje ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’. 
 
Er wordt gewerkt aan een digitale versie van de Staat van Woerden. Daarin willen we alle 
kwaliteitsonderzoeken samenvoegen tot de Staat van Woerden. Tot die tijd wordt u op deze wijze op de 
hoogte gebracht. 

Bijlagen: 
Onderzoeken: 

1. 20.018421 – Monitor Sociale Kracht Woerden 2020 
2. 20.018422 – Rapportage CEO Woerden 2019 
3. 20.018423 – Kopie van grafieken CEO 2016 – 2019 Wmo 
4. 20.018424 – Kopie van grafieken CEO 2016 – 2019 Jeugd 
5. 20.018426 – Rapport patronenanalyse gemeente Woerden 2020 
6. 20.018427 – Samenvatting storytelling Woerden 2020 
7. 20.018428 – Verhalenweb gemeente Woerden 2020   

 

 

 

 
 
 
 

Secretaris Burgemeester 

  

M.H. Brander V.J.H. Molkenboer 
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/


Monitor Sociale Kracht

Woerden 
2020

…over sociale kracht, leefbaarheid, 
veiligheid en voorzieningen



Inhoud

2Monitor Sociale Kracht 2020 - Gemeente Woerden 2

• De meting van 2020

• De Monitor Sociale Kracht

• Sociale kracht samengevat

• Zelfredzaamheid

• Participatie

• (Mate van) eenzaamheid

• Financiële zelfredzaamheid

• Sociale samenhang in de buurt

• Leefbaarheidsbeleving

• Veiligheidsbeleving 

• Gezondheid en leefstijl

• Gemeente en haar inwoners

• Onderzoeksverantwoording



De meting van 2020

Gemeenten hebben de taak een goede sociale infrastructuur neer te zetten voor de inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. Het is relevant om te meten of gemeenten op het
goede spoor zitten. Naast objectieve cijfers is het daarbij van belang dat ook vanuit het perspectief van de inwoners wordt gekeken naar de mogelijkheden en kansen in kernen, wijken en
buurten. De beleving van de inwoners staat in deze monitor centraal: redden ze zichzelf, hoe gaan ze om met buurtbewoners, in hoeverre nemen ze deel aan het maatschappelijk leven,
wat kunnen ze (zelf en met anderen) doen en belangrijk ook: wat willen ze doen? In 2016 is in de gemeente Woerden de eerste meting uitgevoerd van de Monitor Sociale Kracht, in 2018
de tweede. In het tweede kwartaal van 2020 heeft de derde meting plaatsgevonden. Voor deze meting is de basisvragenlijst voor de Monitor Sociale Kracht aangevuld met andere
beleidsvragen, gerelateerd aan de lokale informatiebehoefte. In deze rapportage worden de belangrijkste uitkomsten verwoord. Aangetekend moet worden dat het onderzoek is gestart
kort nadat de corona-crisis uitbrak en in Nederland de intelligente lock-down van kracht werd. We hebben de respondenten (in de brief en op de vragenlijst) gevraagd om de vragen zoveel
mogelijk te beantwoorden zoals het was vóór de corona-uitbraak. Dat neemt niet weg dat de corona-uitbraak op sommige punten wel invloed kan hebben op de uitkomsten. Bij de
rapportage passen de volgende kanttekeningen:

✓ De resultaten worden weergegeven voor de gemeente Woerden als geheel maar ook voor de 7 deelgebieden in de gemeente: de wijken van de stad Woerden (Woerden-Midden,
Woerden-West, Woerden-Oost), de kernen Harmelen, Kamerik, Zegveld en het buitengebied van de gemeente.

✓ De steekproefomvang van 3.600 is gebaseerd op de wens om op kernniveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Er is een willekeurige steekproef getrokken van inwoners van
18 t/m 85 jaar, verdeeld over de wijken en kernen. Hiervan hebben uiteindelijk 1.235 inwoners meegedaan, een respons van 34% (ten opzichte van de bruto steekproef). Dat is iets
meer dan in 2018 (32%).

✓ De inwoners in de steekproef hebben per post een uitnodiging ontvangen om aan het onderzoek deel te nemen. Om een zo hoog en zo representatief mogelijke respons te behalen,
is een schriftelijke vragenlijst meegestuurd. Drie op de vier ingevulde enquêtes (77%) zijn online ingevuld en 2% op papier. De nabel-ronde is goed voor 21% van de respons.

✓ Het onderzoek is uitgevoerd conform de AVG-richtlijnen.
✓ Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te kunnen geven zijn de uitkomsten gewogen op basis van de verdeling naar wijk/kern, sekse en leeftijdsgroep.
✓ De zeven indicatoren van sociale kracht (te herkennen aan verschillende kleuren) vormen de kern van dit rapport. Per indicator worden allereerst de scores en subscores getoond en

de verschillen tussen de kernen aangegeven. Daarna worden per indicator de vragen uitgewerkt die bij de berekening van de scores zijn meegenomen. Ook worden de vragen
beantwoord die aan het onderwerp gerelateerd zijn, maar die niet zijn meegenomen in de score. Waar mogelijk en relevant wordt gekeken naar verschillen tussen de kernen en
tussen doelgroepen (bijv. leeftijd, opleidingsniveau e.d.). Vaak worden alleen de significante afwijkingen in de tekst genoemd.

✓ Aan het eind van de rapportage wordt aandacht besteed aan onderwerpen die niet direct een relatie hebben met de monitor sociale kracht, maar waarvoor wel vragen zijn gesteld in
de enquête (gezondheid en leefstijl, relatie tussen de gemeente en de inwoners).

✓ Naast deze rapportage is een tabellenrapport opgesteld met daarin een overzicht van alle scores en de relevante cijfers van de monitor sociale kracht (inclusief afwijkingen ten
opzichte van het gemiddelde) en een overzicht van alle uitkomsten op alle vragen uit de enquête, per kern. Kleine verschillen tussen de cijfers in de rapportage en het tabellenboek
komen voort uit afronding of weging.

✓ Als wordt ingezoomd op wijken en kernen of doelgroepen hebben de uitkomsten soms betrekking op kleine absolute aantallen. Dit kan tot vertekening leiden.
✓ De uitkomsten worden aangeleverd aan VNG-Realisatie ten behoeve van de benchmark Waar Staat Je Gemeente?
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De wijken en kernen van de gemeente Woerden

Voor de Monitor Sociale Kracht worden voor Woerden de volgende deelgebieden 
(wijken en kernen) onderscheiden:

1. Woerden-Midden
2. Woerden-West
3. Woerden-Oost
4. Harmelen
5. Kamerik
6. Zegveld
7. buitengebied

Monitor Sociale Kracht 2020 - Gemeente Woerden
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De monitor Sociale Kracht 

▪ De Monitor Sociale Kracht

▪ De zeven pijlers van sociale kracht

▪ Sociale kracht-cijfers per wijk
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De Monitor Sociale Kracht

De Monitor Sociale Kracht is opgezet door Dimensus, samen met (voorheen) Lokaal Centraal en
de gemeente Houten. Voor de monitor wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de sociale
kracht van het collectief van inwoners (i.c. een groep of een buurt) wordt bepaald door zeven
componenten c.q. pijlers die enerzijds betrekking hebben op persoonlijke kenmerken en de
deelname aan de samenleving (zelfredzaamheid, participatie, mate van eenzaamheid en
financiële zelfredzaamheid) en anderzijds de leefomgeving van inwoners typeren (beleving van
leefbaarheid en veiligheid, sociale samenhang in de buurt).

Voor elke component wordt een indicatorscore berekend. Deze indicatorscores zijn
samengestelde waarden op een schaal van 0 tot 10. Het zijn géén rapportcijfers. De scores
hebben vooral een relatieve waarde: door de uitkomsten van de enquête om te rekenen naar
scores worden ijkpunten vastgelegd en zijn benchmarks mogelijk tussen gemeenten, kernen,
wijken of buurten, maar ook in de tijd. De scores lopen van ‘slecht’ naar ‘goed’: hoe hoger de
waarde, hoe beter.

Samen bepalen de scores de sociale kracht van een gemeente, wijk of buurt. Beproefde en
gevalideerde vragen vormen de basis voor het berekenen van de scores. Met deze
achterliggende informatie kunnen de scores worden geduid en verklaard. Soms worden met de
vragen ook nog sub-indicatoren berekend. Op de volgende pagina is aangegeven welke
informatie uit de enquête wordt gebruikt om de zeven scores te berekenen.

In het tabellenboek is met een sterretje aangegeven welke vragen zijn gebruikt om de diverse
indicatoren te berekenen. Dit overzicht laat zien welke aspecten bepalend zijn voor de waarde
van de indicator. Met kleuren wordt het verschil ten opzichte van het gemiddelde aangegeven.
Met rood is een negatief verschil van tenminste 10% aangegeven, met roze een negatief
verschil tussen 5% en 10%, met lichtgroen een positief verschil tussen 5% en 10% en met
donkergroen een positief verschil van tenminste 10%.
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De zeven componenten van sociale kracht

Persoonlijke kenmerken:
• Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden in geval van voortdurende veranderingen en gevolgen van een (chronische) ziekte,

beperking of tegenslag, op alle levensterreinen. Zelfredzaamheid valt uiteen in het zich kunnen redden in het dagelijks leven (bijv. bij algemene
dagelijkse levensverrichtingen zoals aankleden, opvoeding, bewegen en sociale contacten), het zelforganiserend vermogen (zelf hulp inschakelen,
zelfregie) en de weerbaarheid (aanpassingsvermogen en veerkracht).

• Participatie heeft betrekking op de mate waarin iemand deelneemt aan de samenleving en aan het maatschappelijk leven. In kaart wordt gebracht hoe
het sociale leven er uit ziet en wat de maatschappelijke betrokkenheid en inzet is van inwoners. Bij participatie gaat het om wel of geen werk hebben,
re-integratie en opleiding, doen van mantelzorg (i.c. aan vrienden of buren) of vrijwilligerswerk en de betrokkenheid bij het verenigingsleven (actief of
als lid) en deelname aan activiteiten.

• Mate van eenzaamheid wordt bepaald door een aantal uitspraken over het gevoel van eenzaamheid en het hebben van een al dan niet beperkt sociaal
netwerk.

• Financiële zelfredzaamheid zegt iets over de financiële draagkracht en -last van mensen. Dit is een belangrijke indicator voor de mogelijkheden of
capaciteiten van een individu of van buurtbewoners samen. Aspecten die een rol spelen zijn inkomen, opleidingsniveau en type woning, maar
uiteindelijk wordt de financiële zelfredzaamheid bepaald door de vraag of men wel of niet kan rondkomen van het huishoudinkomen.

Wijk- of kerngerichte indicatoren:
• Sociale samenhang in de buurt gaat over de samenhang of cohesie in de buurt en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt. Sociale samenhang

in de buurt is van belang voor het aanpakken en tegengaan van buurtverval. Het vormt een aanknopingspunt voor de ontwikkeling van buurten. Bij
sociale samenhang in de buurt kan een onderscheid worden gemaakt in sociale cohesie en informele sociale controle. Met het laatste wordt de
bereidheid tot ingrijpen als er iets gebeurt en de feitelijke inzet van mensen voor hun buurt bedoeld.

• Leefbaarheidsbeleving heeft betrekking op de kwaliteit van wijken in termen van fijn leven in de wijk en een prettige buurt om in te wonen. Het gaat
vooral om de leef- en woonomgeving van mensen, inclusief de voorzieningen in de buurt. Aspecten van leefbaarheid zijn: de aanwezigheid van
voorzieningen, het onderhoud (en verloedering) van de openbare ruimte en de beleving van de woonomgeving.

• Veiligheidsbeleving is ook een indicator die iets zegt over de kwaliteit van wijken. In relatie tot sociale kracht gaat het hierbij vooral om de beleving van
veiligheid. De score voor de veiligheidsbeleving wordt bepaald door de veiligheidsbeleving en de mate waarin sociale overlast wordt ervaren.

Zelfredzaamheid

Participatie

Mate van 
eenzaamheid

Financiële 
zelfredzaamheid

Sociale samenhang 
in de buurt

Veiligheid

Leefbaarheid
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Sociale Kracht in Woerden

De gemiddelde score voor sociale kracht in de gemeente Woerden in 2020 is 7,6,
dezelfde score als in 2016 en 2018.

Van de onderliggende scores zijn die voor de (beperkte) mate van eenzaamheid
(8,4) en zelfredzaamheid (8,3) het hoogst. Dat betekent dat de meeste inwoners
niet eenzaam zijn en zich goed zelf kunnen redden in het dagelijks leven. De
sociale samenhang in de buurt (6,1) laat net als bij de vorige metingen de laagste
score zien. De meeste onderliggende scores liggen op hetzelfde niveau als in
2016 en 2018.
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Sociale kracht in wijken en kernen
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▪ Sociale kracht 

▪ Zelfredzaamheid

▪ Participatie

▪ Mate van eenzaamheid

▪ Financiële zelfredzaamheid

▪ Sociale samenhang in de buurt

▪ Leefbaarheidsbeleving

▪ Veiligheidsbeleving



Sociale kracht samengevat (overzicht van de scores)
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In de bovenstaande tabel worden de sociale krachtscores weergegeven voor de onderscheiden wijken en kernen, met in rood (negatief) of groen (positief) de afwijkingen ten
opzichte van het gemiddelde voor de gemeente Woerden in 2020. Tussen haakjes staan de cijfers van 2018 en voor de gemeente ook die van 2016. Over de hele linie zijn de
verschillen tussen de kernen als het gaat om de sociale krachtscores en de subscores beperkt. Dat betekent dat de kernen als het om de sociale kracht gaat veel op elkaar lijken.
Als wordt ingezoomd op de onderliggende indicatoren scoren met name Woerden-Oost en Kamerik en in mindere mate Zegveld en het buitengebied op een aantal punten beter
dan gemiddeld. Woerden-Midden scoort vooral lager op de score voor participatie aan de samenleving en in Woerden-West is de sociale samenhang in de buurt minder dan
gemiddeld. Harmelen laat van alle onderscheiden wijken en kernen het meest gemiddelde beeld zien.

De cijfers van 2020 lijken veel op die van de vorige metingen. Op gemeenteniveau zijn de scores voor financiële zelfredzaamheid en leefbaarheid iets omhoog gegaan en zijn de
scores voor participatie en sociale samenhang iets gedaald. Ook lijkt er meer sprake van eenzaamheid dan in 2016 en 2018 (gezien de lagere score).

Woerden-Midden
2020 (2018)

Woerden-West
2020 (2018)

Woerden-Oost
2020 (2018)

Harmelen
2020 (2018)

Kamerik
2020 (2018)

Zegveld
2020 (2018)

Buitengebied
2020 (2018)

Gemeente 
Woerden

2020 (2018/2016)

Zelfredzaamheid 8,2 (8,4) 8,3 (8,2) 8,6 (8,4) 8,2 (8,5) 8,4 (8,3) 8,6 (8,4) 8,4 (8,4) 8,3 (8,4/8,4)

Participatie 7,1 (7,6) 8,1 (8,2) 8,7 (8,6) 7,8 (7,9) 8,7 (8,1) 7,7 (8,2) 8,3 (8,0) 7,8 (8,0/7,9)

Eenzaamheid 8,4 (8,8) 8,3 (9,0) 8,2 (8,3) 8,5 (9,0) 8,7 (9,1) 8,6 (9,1) 9,0 (9,0) 8,4 (8,8/8,7)

Financiële zelfredzaamheid 7,6 (7,7) 7,9 (7,4) 8,3 (8,0) 7,7 (7,6) 8,1 (7,7) 7,8 (7,4) 8,0 (7,5) 7,8 (7,7/7,5)

Sociale samenhang in de buurt 6,0 (6,2) 5,8 (6,0) 6,1 (6,1) 6,2 (6,5) 6,4 (6,6) 7,2 (6,6) 6,5 (6,8) 6,1 (6,2/6,3)

Leefbaarheid 6,9 (6,8) 7,0 (6,7) 7,4 (6,9) 7,1 (6,9) 6,9 (6,5) 6,9 (6,7) 6,9 (6,5) 7,0 (6,8/6,8)

Veiligheid 7,2 (7,4) 7,2 (7,2) 7,7 (7,8) 7,4 (7,1) 7,8 (7,7) 7,5 (7,3) 7,2 (6,8) 7,4 (7,4/7,2)

Sociale Kracht 7,3 (7,6) 7,5 (7,4) 7,9 (7,8) 7,6 (7,6) 7,6 (7,8) 7,6 (7,6) 7,7 (7,6) 7,6 (7,6/7,6)



Sociale Kracht per wijk of kern

Als wordt ingezoomd op de sociale krachtscore in de verschillende wijken en kernen
van de gemeente dan zijn de afwijkingen ten opzichte van het gemeentelijk
gemiddelde erg klein. In Woerden-Oost is de score een fractie hoger dan gemiddeld,
in Woerden-Midden juist iets lager. Voor de rest lijken de wijken en kernen wat
sociale kracht betreft erg op elkaar. Er zijn geen wijken of kernen die er uitspringen
in positieve of negatieve zin. Het gaat om nuanceverschillen die meer naar voren
komen als wordt ingezoomd op de onderliggende indicatoren.

De sociale krachtscore verschilt wel per leeftijdsgroep; de leeftijdsgroep 30 tot 45
jaar (7,8) laat de hoogste sociale krachtscore zien. Met name bij de 65-plussers (7,0)
en dan met name bij de 75-plussers (6,8) is de score lager. Ook alleenstaanden (6,8)
laten een wat lagere score zien. Daarnaast is het opleidingsniveau een relevante
factor: de score voor sociale kracht loopt op naarmate het opleidingsniveau hoger
wordt: van 6,7 bij inwoners met een lager opleidingsniveau (basisonderwijs,
lbo/vmbo/mavo) en 7,5 bij middelbaar opgeleiden (mbo, havo/vwo) tot 7,9 bij
hoger opgeleiden (hbo/wo).

In het navolgende wordt dieper ingezoomd op de zeven componenten die de score
voor sociale kracht bepalen. Dan komen nuanceverschillen tussen de kernen en
tussen de verschillende inwonersgroepen naar voren.
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Sociale kracht samengevat (scores per wijk)
Woerden-Midden, -West en -Oost
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Sociale kracht samengevat (scores per kern)
Harmelen en Kamerik
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Sociale kracht samengevat (scores per kern)
Zegveld en Buitengebied
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Zelfredzaamheid

▪ Zelfredzaamheid in de kernen

▪ Zelfzorgend vermogen

▪ Zelforganiserend vermogen

▪ Weerbaarheid
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Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden in geval van
(voortdurende) veranderingen en gevolgen van een ziekte, beperking of tegenslag.
Zelfredzaamheid valt uiteen in het zelfzorgend vermogen (zichzelf kunnen redden in
het dagelijkse leven), het zelforganiserend vermogen (de mate waarin men terug kan
vallen op anderen) en weerbaarheid (het om kunnen gaan met veranderingen). Voor
deze pijlers zijn op basis van enquêtevragen scores berekend die samen de score
voor ‘zelfredzaamheid’ vormen.

De meeste inwoners redden zich goed in het dagelijks leven, getuige de hoge score
voor het zelfzorgend vermogen (9,5). Een beperkte lichamelijke gezondheid is de
belangrijkste belemmering voor mensen die zich niet goed kunnen redden.
De weerbaarheid van inwoners ligt wat lager op 8,0, wat betekent dat een redelijk
groot deel van de mensen, maar niet iedereen zich over het algemeen gemakkelijk
kan aanpassen aan veranderingen of tegenslag. Vergeleken met 2018 is de mate van
weerbaarheid iets lager.
De score voor het zelforganiserend vermogen (7,4) is nog iets lager. Dat wil zeggen
dat niet iedereen kan terug vallen op anderen, zoals bijvoorbeeld op buurtgenoten.

Per saldo levert dit een 8,3 op voor de score voor zelfredzaamheid in de gemeente
Woerden. Dit is nagenoeg gelijk aan 2018 en 2016 (8,4).

Er is een samenhang tussen zelfredzaamheid en de mate van eenzaamheid en
financiële zelfredzaamheid: inwoners die goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen
vaak ook terugvallen op naasten, zijn weerbaar, voelen zich minder eenzaam en
kunnen gemakkelijker rond komen van het huishoudinkomen.
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Zelfredzaamheid

Net als in 2018 verschilt de score voor zelfredzaamheid enigszins naar wijk en kern,
maar de verschillen zijn niet heel groot. In Woerden-Oost en Zegveld is de score iets
hoger (8,6) dan gemiddeld. Deze deelgebieden laten samen met Woerden West ook
de grootste verbetering zien ten opzichte van 2018 en 2016. In Harmelen en in
Woerden-Midden is de score ten opzichte van de vorige metingen juist iets achteruit
gegaan.

De onderliggende score voor het zelfzorgend vermogen varieert van 9,2 in Woerden-
Midden tot 9,7 in Woerden-Oost, Kamerik en Zegveld. Bij de score voor het
zelforganiserend vermogen wijkt Zegveld (7,9) het meeste af van het gemiddelde
(7,4), in positieve zin. Hier kunnen inwoners gemakkelijker hulp organiseren dan in
de andere wijken en kernen. De subscore voor weerbaarheid loopt uiteen van 7,9 in
Harmelen en Kamerik tot 8,4 in Woerden-Oost.

De score voor zelfredzaamheid is lager dan gemiddeld onder ouderen, met name
onder 75-plussers (7,5). Leeftijd alleen maakt mensen niet minder zelfredzaam. De
scores zijn substantieel lager dan gemiddeld onder mensen met een lagere opleiding
(7,5) en alleenstaanden (7,8) maar met name onder inwoners die soms (7,5) of vaak
(6,2) problemen ervaren in het dagelijks leven. Deze inwonersgroepen zijn minder
goed in staat om voor zichzelf te zorgen en om hulp te organiseren en zijn (mede
daardoor) ook minder weerbaar als het even niet mee zit.
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Zelfzorgend vermogen

Het merendeel (70%) van de inwoners van de gemeente Woerden ondervinden
niet of nauwelijks problemen in het dagelijks leven. Dat is iets minder dan in 2018
(72%). Aan de andere kan ervaart 30% wel eens (24%) of veel problemen (6%) bij
dagelijkse activiteiten. In 2018 was dat respectievelijk 23% en 5%.

De meeste belemmeringen die men ervaart hebben te maken met de lichamelijke
gezondheid: één op de vijf (20%) inwoners heeft hier wel eens problemen mee, bij
3% gaat het om veel problemen. Daarnaast heeft circa één op de tien inwoners
vaak of soms problemen met de psychische gezondheid (12%), met het aangaan of
onderhouden van contacten (11%), met huishoudelijke taken (10%) en/of met
lopen, zitten en staan. In de meeste gevallen gaat het niet om veel problemen. Het
percentage inwoners dat wel eens problemen heeft met de psychische gezondheid
is ten opzichte van 2018 (9%) en 2016 (7%) iets toegenomen, bij de overige
dagelijkse activiteiten zijn de cijfers sterk vergelijkbaar met de vorige metingen.

Naarmate men ouder wordt, komen problemen bij één of meer dagelijkse
activiteiten (veel) vaker voor (48% van de 65-plussers ervaart wel eens problemen,
waarvan 9% vaak). Dat geldt overigens vooral voor lichamelijke problemen: 39%
van de 65-plussers heeft vaak (34%) of soms (5%) problemen met de lichamelijke
gezondheid) en niet zozeer voor psychische problemen (12% vaak of soms). Ook
onder alleenstaanden (46%, waarvan 12% veel problemen) en met name onder
lager opgeleiden (55%, waarvan 17% veel problemen) komt het veel vaker voor dat
mensen problemen ervaren in het dagelijks leven. Bij hoger opgeleiden is dat 23%.
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Zelforganiserend vermogen

De score voor het zelforganiserend vermogen wordt onder andere bepaald door
de mate waarin men kan terugvallen op familie, vrienden/kennissen en
buurtgenoten.

Het grote merendeel van de inwoners (81%) zegt zeker te kunnen terugvallen op
familie. Daarnaast zegt nog eens 12% waarschijnlijk wel te kunnen terugvallen op
familie. Ook kan 71% zeker terugvallen op vrienden of kennissen (en 24%
waarschijnlijk). Het aandeel dat zeker kan terugvallen op vrienden neemt iets toe
sinds 2016 en 2018. Dat geldt niet voor het aandeel inwoners dat met zekerheid
kan terugvallen op buurtgenoten (38%). Dit percentage neemt licht af. Bijna de
helft van de inwoners (48%) denkt overigens waarschijnlijk wel te kunnen
terugvallen op mensen uit de buurt.

In Harmelen (42%), Kamerik (45%) en Zegveld (54%) denkt men vaker met
zekerheid te kunnen terugvallen op buurtgenoten. In Woerden-Oost is dit
percentage het laagste (34%).

Per saldo heeft net als in 2018 circa 2% van alle inwoners niemand om op terug te
kunnen vallen; 85% kan zeker op anderen terugvallen, 13% waarschijnlijk. Het zijn
vaker 65-plussers (4%), alleenstaanden (4%), lager opgeleiden (4%) en vooral
mensen die meerdere problemen in het dagelijkse leven ervaren (9%) die op
niemand kunnen terugvallen.
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Meer dan negen op de tien inwoners pakken de draad weer (heel) gemakkelijk
op als het even tegen zit (93%) en slaan zich door moeilijke tijden heen (94%).
Driekwart (77%) regelt altijd of vaak gemakkelijk zelf hulp als dat nodig is en
twee op de drie (65%) inwoners hebben er geen moeite mee om de directe
omgeving hiervoor in te schakelen; voor één op de drie is dat (soms of vaak)
wel een probleem.

Aan de andere kant ziet circa één op de zeven tot acht inwoners vaak of
(vrijwel) altijd op tegen veranderingen (14%) en/of is snel van slag als iets
tegenzit (12%). Dat is iets meer dan in 2018. Voor ongeveer de helft van de
respondenten is dit geen issue.

Afgaande op de antwoorden op deze vragen is de mate van weerbaarheid in
vergelijking met 2018 nu iets lager. Mogelijk heeft de corona-crisis hier enige
invloed op, maar dat is aan de hand van dit onderzoek niet aantoonbaar.

Er zijn geen significante verschillen tussen ouderen en jongeren als het gaat
om de weerbaarheid. Alleenstaanden, eenoudergezinnen en mensen met een
lagere opleiding zijn wel minder weerbaar dan gemiddeld.

Weerbaarheid
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Participatie
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De mate van participatie wordt in deze monitor gedefinieerd als de mate waarin
iemand deelneemt aan het maatschappelijk leven. De score voor participatie komt
voort uit de vragen die te maken hebben met het al dan niet hebben van betaald
werk, het volgen van een re-integratietraject of opleiding, het anderszins ‘sociaal
actief’ zijn in de buurt (d.w.z. mantelzorg aan vrienden of buren, aandacht voor of
hulp aan buren) en actieve deelname aan het verenigingsleven of vrijwilligerswerk.
Daarbij krijgt betaald werk de hoogste waarde, gevolgd door opleiding en zo verder.

De score voor participatie (7,8) is iets lager dan die van 2018 (8,0). Dat komt omdat
er minder studenten in de respons zitten, omdat het percentage actieve vrijwilligers
iets lager is en omdat meer mensen niet participeren. Het percentage werkenden
(het aandeel mensen met een betaalde baan, die levert de sterkste bijdrage aan
deze score) is nu juist iets hoger (67%) dan in 2018 (62%) en 2016 (64%).

De score varieert wel tussen de wijken en kernen. In Woerden-Oost, Kamerik en het
buitengebied is de score hoger dan gemiddeld. In deze gebieden is het percentage
werkenden hoger (>70%). Woerden-Midden laat (net als in 2018 en 2016) de
laagste score zien. Het aandeel werkenden is hier lager (59%). Dat geldt ook voor
Zegveld (60%). Zegveld kent wel relatief de meeste vrijwilligers en mantelzorgers.
Kamerik laat de sterkste toename zien (van 7,9 in 2016 naar 8,7 nu) doordat het
percentage betaald werkenden in de respons in deze kern (78%) nu aanzienlijk
groter is dan in 2018 (64%) en 2016 (62%).
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Twee op de drie respondenten hebben betaald werk. Dat is meer dan in 2018 (62%) en 2016 (64%). Bijna een kwart (22%) is met pensioen en dit aandeel is ongeveer gelijk
gebleven. Een zelfde aandeel is huisvrouw of huisman (22%) en ook dat percentage verandert nauwelijks. Circa 3% van de respondenten volgt een opleiding, dat is minder dan bij
de vorige metingen. Het percentage werkzoekenden zonder baan (3%) is laag. Het percentage werkenden is het grootst in Woerden-Oost (79%), Kamerik (78%) en het buitengebied
(73%) en minder dan gemiddeld in Woerden-Midden (59%) en Zegveld (60%). Het aandeel gepensioneerden is hier juist iets groter dan gemiddeld (25-26%).

Bijna zes op de tien inwoners zijn actief in een vereniging of maatschappelijke organisatie (58%) en dat percentage daalt licht. Inwoners van Zegveld (71%) en Kamerik (65%) zijn
meer dan gemiddeld actief verbonden aan een vereniging of organisatie. In het buitengebied (51%) ligt dit percentage lager dan gemiddeld. De inwoners die actief zijn doen dit
vooral bij een sportvereniging (29%) en/of bij een religieuze en/of maatschappelijke vereniging (20%).

Participatie: werk, studie en sociaal actief
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Vrijwilligerswerk

Ruim vier op de tien (42%) inwoners zijn het afgelopen jaar actief geweest als
vrijwilliger. Daarvan was 20% intensief actief en 22% meer incidenteel. Het aandeel
actieve vrijwilligers is iets afgenomen sinds 2016. Dat komt mogelijk doordat het
percentage werkenden is toegenomen, waardoor minder tijd overblijft voor
vrijwilligerswerk. Het potentieel aan vrijwilligers voor de nabije toekomst neemt wel
iets toe, met name het percentage dat zeker vrijwilligerswerk wil gaan doen. Een
kwart van de inwoners is niet van plan om vrijwilligerswerk te gaan doen. De meeste
van hen zijn nu ook geen vrijwilliger. Gebrek aan tijd (50%) is de belangrijkste reden
om geen vrijwilligerswerk te doen, maar een groot deel geeft ook aan geen behoefte
hieraan te hebben (33%) en/of zich niet te willen binden (30%).

In Zegveld (69%), het buitengebied (59%) en Kamerik (54%) ligt het percentage
actieve vrijwilligers ruim boven het gemiddelde, in Woerden-Oost en –Midden en in
Harmelen ligt het aandeel onder het gemiddelde. In de meeste wijken en kernen
daalt het percentage vrijwilligers, alleen Zegveld en het buitengebied laten ten
opzichte van 2018 een toename zien.

Het aandeel vrijwilligers is groter dan gemiddeld onder huishoudens met kinderen
(45%) en hoger opgeleiden (49%). Naar leeftijdsgroep zijn de verschillen beperkt.
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Mantelzorg

Van de inwoners van Woerden heeft 43% het afgelopen jaar mantelzorg verleend.
Daarvan is minder dan de helft (18%) intensieve mantelzorg en ruim de helft (25%)
incidenteel. De meeste mantelzorg blijft binnen de familie (36%, waarvan 16%
intensief en 20% incidenteel), een kleine 20% geeft mantelzorg aan vrienden
(waarvan 4% intensief) en circa 14% aan buren (waarvan 2% intensief). Per saldo ligt
het percentage mantelzorgers op hetzelfde niveau als in 2016 (44%) en 2018 (42%).

In Zegveld (50%) en Woerden-Midden (47%) is het aandeel mantelzorgers groter
dan gemiddeld, in Harmelen (37%), Kamerik (38%) en het buitengebied (33%) wat
lager. Met name in het buitengebied maar ook in Harmelen en Kamerik daalt het
aandeel mantelzorgers sinds 2016. In de leeftijdsgroepen 45 tot 64 jaar (52%) en
65-plus (46%) zitten in verhouding meer mantelzorgers.

De meeste mantelzorg bestaat uit het bieden van gezelschap (73% van alle mantel-
zorgers geeft dit aan) en hulp bij het huishouden (60%) en in mindere mate vervoer
en/of begeleiding (40%), het regelen van zaken (27%) of maaltijden maken (27%).

Het merendeel van de mantelzorgers voelt zich niet of nauwelijks belast (68%). Aan
de andere kant is 8% van de mantelzorgers wel tamelijk zwaar of zwaar belast door
de mantelzorg. De mate van belasting lijkt af te nemen.
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Hulp aan en aandacht voor buren

Bijna drie op de vier inwoners (72%, waarvan 12% intensief) hebben aangegeven het
afgelopen jaar aandacht te hebben gehad voor buren in een zorgwekkende situatie (53%)
en/of de buren te hebben geholpen (63%) (bijv. met klussen in huis of boodschappen
doen). Het percentage inwoners dat hulp heeft geboden aan of aandacht heeft gehad
voor de buren is veel groter dan in 2018 (49%) en weer meer in lijn met 2016 (69%). Uit
de cijfers kan niet worden afgeleid waarom de percentages in 2018 zoveel lager waren.

Het percentage inwoners dat omziet naar de buren ligt in de meeste wijken en kernen
tussen de 64% en 76%, Zegveld vormt een positieve uitschieter met 85%. In alle wijken en
kernen zijn de percentages veel hoger dan in 2018 en vaak ook iets hoger dan in 2016.

De verschillen naar leeftijdsgroep, huishoudensamenstelling of opleidingsniveau zijn niet
significant. Wel zijn het de 65-plussers die vaker intensief omzien naar hun buren (18%).
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Vrijwillige inzet (burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk)

Als de inwoners die vrijwilligerswerk doen, mantelzorg geven aan familie, vrienden
en/of buurtbewoners en/of hulp bieden aan of zorg hebben voor buren worden
samengenomen tot de ‘vrijwillige inzet’ van inwoners, dan zet het merendeel
(86%) van de inwoners van de gemeente Woerden zich op één of meer manieren
vrijwillig in voor anderen. In de meeste gevallen (47%) gaat het om incidentele
inzet, daarnaast zetten vier op de tien inwoners (39%) zich intensief in.

De vrijwillige inzet is groter dan in 2018, maar vergelijkbaar met 2016. De
fluctuatie wordt vooral veroorzaakt doordat in 2018 veel minder inwoners
aangaven zich te hebben ingezet voor de buren. Het aandeel vrijwilligers is wel
ongeveer gelijk gebleven. Het percentage mantelzorgers is iets afgenomen.
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Mate van eenzaamheid
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De component ‘mate van eenzaamheid’ heeft betrekking op de mate waarin mensen
terug kunnen vallen op anderen, zich met anderen verbonden voelen en de mate
waarin zij zich alleen voelen. Op basis van het model van Giersveld-De Jong is een
aantal (6) beproefde stellingen voorgelegd, die inzicht geven in de mate waarin
mensen zich verbonden voelen met anderen en is een score berekend. De score voor
de mate van eenzaamheid loopt van ‘slecht’ naar ‘goed’, dus: hoe hoger de waarde,
des te minder er sprake is van eenzaamheid. De gemiddelde score voor de mate van
eenzaamheid in Woerden is 8,4. Dit is wat lager dan in 2018 (8,8) en 2016 (8,7), wat
impliceert dat er iets meer mensen eenzaam zijn.

In Zegveld (9,1), het buitengebied (9,0) en Kamerik (8,7) is de mate van eenzaamheid
iets kleiner dan in de stad Woerden (8,2-8,4). Met name in Woerden-Midden en
Woerden-Oost is de score lager dan bij de vorige metingen, wat wijst op een toename
van de eenzaamheid. Ook in Kamerik en Harmelen is dat het geval.

De 65-plussers scoren met een 8,2 iets onder gemiddelde, maar het verschil is niet
groot. Als wordt ingezoomd op de 75-plussers dan is de score wel wat lager (7,8). Dat
was bij de vorige metingen ook zo. Onder lager opgeleiden is de score ook lager (7,7)
dan gemiddeld. Het verschil wordt groter als wordt ingezoomd op mensen die wel
eens problemen ondervinden in het dagelijks leven (7,1) en met name mensen die
veel problemen ervaren (6,2) en mensen die op niemand kunnen terugvallen (4,2).
Eenzaamheid komt bij deze groepen inwoners meer voor.

Eén van de signalen van eenzaamheid is de mate waarin mensen buitenshuis
contacten hebben. Net als bij de vorige metingen geeft 91% van de inwoners aan
regelmatig contacten buitenshuis te hebben. Eén op de tien heeft dat niet.
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Uitspraken over eenzaamheid en sociale contacten

Op basis van het model van Giersveld-De Jong zijn zes uitspraken voorgelegd,
die inzicht geven in de mate waarin mensen zich verbonden voelen met
anderen of zich eenzaam voelen.

Acht tot negen op de tien inwoners hebben genoeg mensen om zich heen om
op terug te kunnen vallen (85%) en hebben voldoende mensen waar men zich
mee verbonden voelt (82%); 80% kent veel mensen op wie men volledig kan
vertrouwen. Minder dan 5% onderschrijft deze uitspraken niet, dit zijn de
mensen die zich vaker eenzaam voelen. Dat zijn ook de mensen die hebben
aangegeven zich vaak in de steek gelaten te voelen en/of een leegte om zich
heen te ervaren. Circa 7% mist wel eens mensen om zich heen.

De cijfers bevestigen dat de mate van eenzaamheid beperkt is, maar laten ook
zien dat per saldo circa 5% van de inwoners zich (wel eens) eenzaam voelt.
Vooral oudere alleenstaanden, lager opgeleiden en mensen die wel eens of
vaak problemen ervaren, voelen zich vaker dan gemiddeld eenzaam.
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Financiële zelfredzaamheid

De financiële zelfredzaamheid van mensen zegt iets over hun financiële draag-
kracht en -last. De score is afgeleid van de mate waarin inwoners kunnen
rondkomen van het totale netto-inkomen van het huishouden.

De score van de gemeente Woerden op financiële zelfredzaamheid is 7,8. De
score laat een geleidelijke toename zien sinds 2016. Dat betekent dat de
financiële zelfredzaamheid van de inwoners is verbeterd. De score varieert
enigszins tussen de wijken en kernen en loopt uiteen van 7,6 in Woerden-Midden
en 7,7 in Harmelen tot 8,1 in Kamerik en 8,3 in Woerden-Oost. In de meeste
wijken en kernen is de score iets hoger dan in 2018 en 2016. In Zegveld, Kamerik,
Woerden-West en Woerden-Oost is deze toename het meest zichtbaar. Harmelen
laat een lichte stijging zien. Woerden-Midden is de enige wijk waar de score dit
jaar iets lager ligt dan in 2018.

Naar leeftijdsgroep varieert de score niet veel; onder de 65-plussers ligt de score
hooguit een fractie lager (7,7). Dat geldt ook voor alleen 75-plussers (7,7) en voor
jongeren tot 30 jaar (7,6). Inwoners tussen 30 en 45 jaar scoren het hoogst (8,0).
Inwoners met een lagere opleiding scoren (6,7) lager dan gemiddeld; middelbaar
opgeleiden (7,6) en hoger opgeleiden (8,3) laten meer financiële zelfredzaamheid
zien. Ook op dit punt is er een duidelijk verschil tussen inwoners die niet met
dagelijkse problemen worden geconfronteerd (8,2) en mensen die soms (7,2) of
vaak (5,7) problemen ervaren.

Inwoners die zich op financieel gebied goed kunnen redden, scoren ook hoger op
zelfredzaamheid en de (beperkte) mate van eenzaamheid.
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Rondkomen van het huishoudinkomen

De meeste inwoners van de gemeente Woerden (84%) kunnen (zeer) gemakkelijk
rondkomen met hun netto-huishoudinkomen. Dat is nog iets meer dan in 2018
(83%) en 2016 (77%). Dit verklaart waarom de score omhoog is gegaan. Het ging
beter met de economie, meer mensen hadden een baan. Aan de andere kant zegt
één op de acht respondenten (12%) net rond te komen (maar dit aandeel daalt) en
geeft circa 3% aan (grote) moeite te hebben om rond te komen. Het percentage
inwoners dat moeite heeft om rond te komen is wat groter dan gemiddeld in
Woerden-Midden (6%).
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Sociale samenhang in de buurt

Bij de sociale samenhang in de buurt gaat het zowel om de sociale cohesie als om
de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt. Deze aspecten vormen een
aanknopingspunt voor de ontwikkeling van buurten en voor het tegengaan van
buurtverval. Achter de score voor sociale samenhang in de buurt zitten onder-
liggende scores voor sociale cohesie (ofwel de betrokkenheid bij de buurt en
buurtcontacten), sociale controle (het eigen toezicht en het buurttoezicht: hoe
reageert men zelf op voorvallen in de buurt en wat verwachten mensen van hun
buurtgenoten?) en de feitelijke inzet voor de buurt (inzet in het afgelopen jaar en in
de toekomst).

De gemiddelde score voor sociale samenhang in de buurt in de gemeente Woerden
is 6,1. Dat is sterk vergelijkbaar met 2018 (6,2) en 2016 (6,3), al is sprake van een
licht dalende lijn. Van de onderliggende scores zijn die voor sociale cohesie (6,5),
het eigen toezicht (6,4) en het buurttoezicht (6,5) hoger dan die voor de feitelijke
inzet voor de buurt. Deze laatste subscore ligt met een 4,9 duidelijk op een lager
niveau. Dat komt omdat lang niet iedereen bereid is om zich in te zetten voor de
buurt, dat kun je ook niet verwachten. De score voor feitelijke inzet neemt ook
geleidelijk aan iets af. Dat geldt ook voor de score voor sociale cohesie. De
subscores voor het toezicht in de buurt blijven ongeveer gelijk.
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Sociale samenhang in de buurt

De sociale samenhang verschilt enigszins tussen de wijken en kernen. In Zegveld
(7,2) is de score het hoogst omdat de sociale cohesie hier groter is dan in de andere
wijken en kernen, er meer toezicht is in de buurt en ook meer inwoners zich actief
inzetten voor de buurt. Dat geldt in mindere mate ook voor Kamerik (6,4) en voor
het buitengebied (6,5). Ook Harmelen scoort iets hoger dan gemiddeld met name
omdat er meer sociale cohesie is in dit dorp. De scores zijn het laagst in de wijken
van Woerden. Met name Woerden-West scoort wat lager op sociale cohesie, op
inzet voor de buurt en op eigen toezicht. Ook in Woerden-Oost en Harmelen is de
score voor feitelijke inzet voor de buurt lager dan gemiddeld.

Onder gezinnen met kinderen is de sociale samenhang in de buurt het grootst (6,5).
Alleenstaanden scoren lager (5,4) dan gemiddeld, hebben op alle punten een lagere
score dan gemiddeld. Dat geldt ook voor inwoners die soms (5,7) of vaak (5,3)
problemen ervaren in het dagelijks leven en voor mensen die niemand hebben om
op terug te vallen (4,5). Dit zijn de kwetsbare groepen in de samenleving.

Ook onder jongeren tot 30 jaar (5,8) en onder 75-plussers (5,6) is de score voor
sociale samenhang in de buurt lager dan gemiddeld. Bij jongeren is de lagere score
vooral gerelateerd aan minder sociale cohesie, bij de 75-plussers is de sociale
cohesie juist hoog, maar de feitelijke inzet laag.
Ook lager opgeleiden scoren lager op sociale samenhang in de buurt (5,6), vooral
omdat deze groep lager scoort op feitelijke inzet (4,0). Hoger opgeleiden laten een
hogere score zien hiervoor (5,3). Wat betreft sociale cohesie en toezicht zijn de
verschillen veel kleiner.

In buurten met sociale huurwoningen is de sociale samenhang in de buurt veelal
lager (score 5,5) dan in buurten met vooral koopwoningen (6,3).
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Sociale cohesie

Betrokkenheid bij en contacten met buurtbewoners zijn indicaties voor de onderlinge
relatie tussen bewoners en daarmee van de sociale cohesie in de buurt.

Bijna de helft (48%) van de inwoners geeft aan zich bij iedereen of bij de meesten in
de buurt betrokken te voelen. Eén op de zeven inwoners voelt zich echter (bijna) niet
betrokken bij de andere buurtbewoners (13%). De mate van betrokkenheid is
vergelijkbaar met die van 2018 en 2016. De betrokkenheid bij de buurtbewoners is
groter dan gemiddeld in Zegveld en in het buitengebied.

Veel inwoners (74%) maken regelmatig een praatje met anderen in de buurt: bij ruim
vier op de tien inwoners (43%) gebeurt dit tenminste wekelijks en bij een derde
(31%) maandelijks. Eén op de tien inwoners (9%) spreekt de buurtbewoners hooguit
enkele keren per jaar en bij 3% is dit nog minder vaak het geval. De cijfers zijn
nagenoeg gelijk aan die van 2018 en 2016.
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Ontmoetingsplekken in Molenvliet en Harmelen

De inwoners van Molenvliet (Woerden-West) is de vraag voorgelegd of men gebruik zou
willen maken van een eventuele centrale ontmoetingsplek in de wijk. Eén op de drie
inwoners (31%) zou zeker of misschien van zo’n ontmoetingsplek gebruik maken. In
2018 was dat nog 36%. Als beste locatie voor zo’n ontmoetingsplek worden het
winkelcentrum Molenvliet, het wijkpark en Bulwijk (wijkcentrum, sporthal) het meest
genoemd, maar ook de ‘’soos’’ aan de Langewiek wordt enkele keren genoemd. De
meeste inwoners hebben er overigens geen behoefte aan (44%) of denken er geen
gebruik van te gaan maken (20%).

De inwoners van Harmelen hebben enkele vragen gekregen over het de bekendheid en
het gebruik van het dorpshuis en de tevredenheid daarover. Twee op de drie inwoners
van Harmelen (65%) zijn bekend met de mogelijkheden doe het dorpshuis biedt. Eén op
de vijf inwoners (21%) maakt ook wel eens gebruik van de mogelijkheden van het
dorpshuis. Veel mensen die de mogelijkheden van het dorpshuis kennen en daar
gebruik van maken zijn ook bekend met de activiteiten en nemen daar wel eens aan
deel. Circa 60% kent de activiteiten en 20% neemt er wel eens aan deel. Zowel de
bekendheid en het gebruik van zowel de mogelijkheden van het dorpshuis als de
activiteiten zijn sinds 2018 toegenomen.

Het merendeel van de gebruikers van het dorpshuis is (zeer) tevreden over de
mogelijkheden (72%) en de activiteiten (77%). De tevredenheid is wel iets lager dan in
2018 (resp. 79% en 80%). De overige respondenten zijn veelal neutraal in hun oordeel.
Vrijwel niemand is ontevreden over de mogelijkheden (2%) of de activiteiten (3%) van
het dorpshuis in Harmelen. Gevraagd naar suggesties wordt meerdere malen gezegd
dat de activiteiten nu vooral gericht zijn op ouderen en dat het goed zou zijn ook
aandacht te besteden aan jongeren. Meer bekendheid geven is ook een suggestie.
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Sociale cohesie

De respondenten is een aantal situaties voorgelegd die betrekking hebben op de
onderlinge contacten in de buurt. Over het algemeen zijn inwoners hierover eerder
positief dan negatief. Zo geeft 79% van de inwoners aan dat ze buurtbewoners
kunnen vragen om een oogje in het zeil te houden als ze er even niet zijn. Circa 13%
denkt dat dit (meestal) niet te regelen is. Ruim de helft (56%) van de inwoners kan
altijd of meestal wel bij een buurtbewoner terecht als er iets vervelends gebeurt en
een vergelijkbaar percentage (55%) gaat er vanuit dat buurtbewoners belangrijk
nieuws wel aan elkaar doorgeven. Voor een kwart van de inwoners geldt dit echter
niet. De interesse voor sociale activiteiten in de buurt is wat kleiner, maar duidt
desalniettemin op een hoge mate van sociale cohesie: Als er iets georganiseerd
wordt in de buurt, gaat bijna de helft (49%) hier meestal of altijd naartoe en nog
eens bijna een kwart (22%) soms wel en soms niet. De overige inwoners (29%)
hebben hier weinig of geen behoefte aan.

De cijfers zijn vergelijkbaar met die van 2018 en 2016, al lijkt er wel sprake van een
lichte achteruitgang bij alle punten. Zegveld en het buitengebied laten op deze
punten iets hogere cijfers zien dan gemiddeld.

Op de uitspraak dat buurtbewoners altijd voor elkaar staan, geeft 63% een
bevestigend antwoord. Dat is gelijk aan 2018 en iets hoger dan in 2016 (60%).
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Eigen toezicht en buurttoezicht

Veel inwoners reageren als er iets gebeurt in de buurt, zeker als het
daarbij gaat om materiële zaken, zoals een woninginbraak of het
rommelen aan een geparkeerde auto: resp. 94% en 91% van de
respondenten reageert hier zeker of waarschijnlijk zelf op. Ook bij het
spuiten van graffiti grijpt ruim twee derde (70%) zelf in. Men denkt dat
buurtbewoners bij deze voorvallen ongeveer vergelijkbaar zullen
reageren, of iets minder vaak (resp. 88%, 86% en 73%).

Minder nadrukkelijk grijpt men zelf in als het gaat om sociale
voorvallen, zoals een woordenwisseling op straat (46% doet dan zeker
of waarschijnlijk zelf iets) of het zien van spijbelende kinderen (26%).
Men verwacht bij deze voorvallen eerder dat buurtbewoners zullen
reageren (resp. 58% en 40%).

Op hoofdlijnen lijken deze cijfers sterk op die van 2018 en 2016.
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De meeste inwoners van de gemeente Woerden spreken spelende kinderen,
jongeren of andere buurtbewoners aan als ze overlast veroorzaken. Volwassenen
worden iets minder snel aangesproken (20% (bijna) altijd en 41% soms) dan
jongeren (resp. 21% en 45%) en kinderen (resp. 25% en 41%). Eén op de zes
inwoners (15%) zal anderen nooit aanspreken wanneer deze overlast veroorzaakt,
een vijfde tot een kwart (19-23%) doet dit meestal niet.

Vergeleken met 2018 en 2016 is het percentage respondenten dat kinderen
aanspreekt als ze overlast veroorzaken licht gedaald. De overige cijfers zijn
nagenoeg gelijk gebleven.

Mensen die anderen niet aanspreken als ze overlast veroorzaken vinden dat veelal
niet nodig (34%) ze durven dit niet (36%) of bemoeien zich liever niet met anderen
(17%). Daarnaast vinden veel mensen het een taak van de politie om anderen aan te
spreken op hun gedrag (19%).

Aanspreken van buurtgenoten
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Inzet voor de buurt

Vier op de tien inwoners van Woerden (37%) heeft zich het afgelopen jaar ingezet
voor de buurt. In de meeste gevallen gaat het om incidentele inzet voor de buurt,
4% heeft zich intensief ingezet. Ten opzichte van de vorige metingen neemt de
inzet van inwoners voor de buurt af (van 47% in 2016 naar 37% in 2020).

Het percentage inwoners dat zich heeft ingezet voor de buurt is veruit het grootst
in Zegveld (67%, waarvan 12% intensief). In alle andere wijken en kernen is het
percentage inwoners dat zich heeft ingezet voor de buurt tussen 35% en 40%.
Inwoners uit een gezin met kinderen zetten zich vaker dan gemiddeld in voor de
buurt (42%); dat geldt ook voor 30- tot 44-jarigen (41%) en hoger opgeleiden
(42%). Onder lager opgeleiden is de inzet voor de buurt minder groot (29%).
De belangrijkste redenen om zich niet in te zetten voor de buurt zijn dat er geen
noodzaak is (‘’het is prima zo’’) (40%), gebrek aan tijd (29%) of daar denk ik niet
aan (20%).

Het potentieel aan inzet voor de buurt in de toekomst is groter: maar liefst acht op
de tien (81%) inwoners hebben aangegeven dat ze zich zeker (26%) of misschien
(55%) wel voor de buurt willen inzetten. Deze cijfers zijn nagenoeg gelijk aan die
van 2018 en 2016.

In Zegveld zegt 49% van de inwoners zich zeker te willen (blijven) inzetten voor de
buurt en nog eens 43% misschien. In Woerden-West is de bereidheid om zich in te
zetten voor de buurt het laagst (76% waarvan 18% zeker).
Ook in de nabije toekomst mag de grootste inzet worden verwacht vanuit
huishoudens met kinderen (86%), hoger opgeleiden (87%) en inwoners tot 65 jaar
(>85%). Van de lager opgeleiden geeft 62% aan zich wel te willen inzetten voor de
buurt.
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Inzet voor de buurt

De inwoners die zich willen inzetten voor de buurt gaan vooral voor het helpen bij
buurtpreventie (73% doet dit of wil dit wel doen, waarvan 31% het al heeft
gedaan), het meedenken over de toekomst van de gemeente (resp. 63% en 12%)
en het helpen met het onderhoud van de buurt (resp. 62% en 38%). Een kleiner
deel wil ook wel helpen bij het organiseren van buurtactiviteiten (47%, 15%) en/of
bij het helpen aan het onderhoud van het groen (44%, 22%). Minder interesse is
er voor het helpen bij het organiseren van activiteiten voor jongeren (34% doet dit
of wil dit wel doen, 6% heeft het ook al eens gedaan). Veel inwoners helpen nu al
bij het onderhoud van de buurt en/of bij de buurtpreventie.
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Leefbaarheidsbeleving

Leefbaarheid heeft betrekking op de woonkwaliteit van wijken, buurten of kernen in
termen van fijn leven en prettig wonen in de eigen buurt. Het gaat vooral om de
beleving van de leef- en woonomgeving, inclusief de aanwezigheid van
voorzieningen in de buurt. Aspecten van leefbaarheid zijn de (onderhoud)staat van
de openbare ruimte, de nabijheid van een aantal basisvoorzieningen (zoals winkels,
zorgvoorzieningen, etc.) en het woonklimaat.

De score voor de (beleving van de) leefbaarheid in de buurt is in de gemeente
Woerden 7,0. De waardering voor de staat van de openbare ruimte scoort met een
6,4 iets lager dan beide andere subscores. Vooral de waardering van de (nabijheid
van) voorzieningen is nu groter dan in 2018 en 2016, getuige de hogere score (7,6).
Met name de waardering voor de gezondheidszorg- en welzijnsvoorzieningen is
toegenomen. Ook de subscores voor de staat van de openbare ruimte en het
woonklimaat zijn iets omhoog gegaan. Deze verbeteringen leiden ertoe dat ook de
score voor leefbaarheidsbeleving toeneemt van 6,8 naar 7,0.

De score voor leefbaarheidsbeleving verschilt nauwelijks naar leeftijdsgroep en
huishoudensamenstelling. Wel is er een verschil tussen inwoners in een eigen
woning en in een huurwoning van een corporatie. Voor huurders van een sociale
huurwoning is de gemiddelde totaalscore 6,6, voor woningbezitters 7,2. Als het gaat
om de voorzieningen is het verschil klein (resp. 7,4 en 7,6), groter zijn de verschillen
als wordt gekeken naar het woonklimaat (resp. 6,7 en 7,3) en met name de staat
van onderhoud van de openbare ruimte (resp. 5,7 en 6,6).
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De score voor leefbaarheidsbeleving ligt in de meeste wijken en kernen rond het
gemiddelde (6,9-7,1). Woerden-Oost springt er in positieve zin uit (7,4). In vrijwel
alle wijken en keren is de score hoger dan in 2018 en 2016. De wijken in Woerden
laten de grootste vooruitgang zien, met name Woerden-Oost en Woerden-West.

Ook de subscore voor de staat van de openbare ruimte is het hoogst in Woerden-
Oost (7,3), met name omdat inwoners meer tevreden zijn over de begaanbaarheid
van wegen, paden en stoepen en het feit dat de buurt schoon is en heel (weinig
kapot). De laagste subscores zijn voor Woerden-Midden (6,1) en Kamerik (6,1). In
Kamerik komt dit vooral omdat inwoners niet tevreden zijn over de begaanbaarheid
van wegen, paden en stoepen.

Variatie zit er ook in de subscore voor de (nabijheid van) voorzieningen. De wijken
van Woerden (7,5 tot 7,7) en Harmelen (7,7) scoren hier het hoogst, Zegveld (7,0) en
het buitengebied (7,0) het laagst. Dit is logisch omdat er in het buitengebied en de
kleine kernen minder voorzieningen zijn.

Het woonklimaat wordt in alle wijken en kernen voldoende tot ruim voldoende
gewaardeerd. Op deze variabele scoort Woerden-Oost het hoogst (7,5), al is het
verschil met de andere kernen niet heel groot. De laagste score is voor Woerden-
West (7,0).
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Van de aspecten die de score voor de staat van de openbare ruimte bepalen wordt
de hoeveelheid groen in de gemeente door de inwoners het meest gewaardeerd
(75% is hier (zeer) tevreden) over) en ook zijn de inwoners over het algemeen van
mening dat er weinig kapot is in de buurt (72% (helemaal) eens). Twee op de drie
inwoners (64%) vinden de buurt schoon en ook laat 64% zich positief uit over de
begaanbaarheid van straten, paden en stoepen. Minder tevreden zijn de inwoners
over de hoeveelheid parkeerruimte (53%).

Vergeleken met 2018 zijn meer mensen nu van mening dat er weinig tot geen
dingen kapot zijn in hun buurt (van 69% naar 72%), dat hun buurt schoon is (van
60% naar 64%) en dat straten, paden en stoepen goed begaanbaar zijn (van 61%
naar 64%). Over de hoeveelheid groen in de buurt en over de hoeveelheid
parkeerruimte zijn de inwoners nu minder tevreden dan twee en vier jaar geleden.

Inwoners van Woerden-Midden zijn over al deze aspecten minder dan gemiddeld
tevreden. De inwoners van Woerden-West zijn minder tevreden over de
begaanbaarheid van straten, paden en stoepen en over het ‘’heel en schoon’ zijn
van hun buurt. Ook in Kamerik blijft de tevredenheid over de begaanbaarheid van
straten, paden en stoepen (ver) achter bij het gemiddelde. Behalve over de
hoeveelheid groen zijn de inwoners van Woerden-Oost over alle aspecten meer dan
gemiddeld tevreden en dat geldt in mindere mate ook voor Zegveld en voor het
buitengebied. Harmelen laat het meest gemiddelde beeld zien.

Staat van de openbare ruimte
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Het merendeel van de ouders met kinderen vindt dat basisonderwijs voldoende
nabij is (96%). Ook over de nabijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen
(94%) is het overgrote merendeel (zeer) tevreden. Twee derde tot drie kwart van de
inwoners is (ook) tevreden over het aanbod of de nabijheid van gezondheidszorg-
voorzieningen (75%), welzijnsvoorzieningen (68%) en speelvoorzieningen voor
kinderen (68%).

Voor de meeste voorzieningen is de mate van tevredenheid ten opzichte van 2018
en 2016 toegenomen. Dat geldt onder andere voor het basisonderwijs, de winkels
voor dagelijkse boodschappen en de welzijnsvoorzieningen. De tevredenheid over
de zorgvoorzieningen was in 2018 sterk gedaald ten opzichte van 2016, maar is in
2020 weer fors toegenomen.

De tevredenheid over het aanbod of de nabijheid van voorzieningen verschilt
enigszins tussen de wijken en kernen. In het buitengebied en in Zegveld is de
tevredenheid over de meeste voorzieningen lager dan gemiddeld. De tevredenheid
over speelvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen In Zegveld is echter weer groter
dan gemiddeld in de gemeente. Inwoners van Harmelen zijn vooral meer dan
gemiddeld tevreden over de gezondheidszorgvoorzieningen in hun dorp. Woerden-
Oost blijft op dit punt juist iets achter bij het gemiddelde, evenals bij de welzijns-
voorzieningen. In Woerden-Midden is de tevredenheid over de speelvoorzieningen
lager dan gemiddeld.

Aanbod en nabijheid van voorzieningen
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De inwoners is gevraagd of de winkelvoorzieningen, de (gezondheids)zorg-
voorzieningen en de welzijnsvoorzieningen voor hen goed toegankelijk zijn. Voor
het overgrote deel van de inwoners van de gemeente Woerden zijn de winkel-
voorzieningen (98%), welzijnsvoorzieningen (94%) en zorgvoorzieningen (91%) goed
toegankelijk. Over de toegankelijkheid van de welzijns- en zorgvoorzieningen is
men nog iets meer tevreden dan in 2018.

Voor de mensen die niet tevreden zijn over de toegankelijkheid van de winkel-
voorzieningen is de verkeersdrukte (incl. geen parkeerruimte, weinig ruimte voor
fietsers) het grootste probleem, gevolgd door de afstand en de openingstijden.
Voor de gezondheidszorgvoorzieningen vindt men met name de afstand te groot.
Dit is genoemd door inwoners van de kleine kernen en het buitengebied, maar ook
door de inwoners van de wijken van Woerden. Als het gaat om welzijns-
voorzieningen hebben de inwoners vaker geen goed beeld bij welke voorzieningen
hier precies onder vallen.

Toegankelijkheid van de voorzieningen
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De welzijnsvoorzieningen Centrum Jeugd en Gezin (46%), de Vrijwilligersorganisatie
(45%) en Welzijn Woerden (43%) zijn het meest bekend bij de Woerdenaren. Eén op
de drie inwoners kent ook Samen voor Woerden / Hart voor Woerden (31%).
Kwadraad Maatschappelijk werk is het minst bekend (19%). Het Centrum voor
Jeugd en Gezin wordt het meest gebruikt (14%), gevolgd door Welzijn Woerden
(6%) en de Vrijwilligersorganisatie (4%).

De bekendheid van de voorzieningen verschilt niet heel veel naar opleidingsniveau.
Lager opgeleiden maken wel iets meer gebruik van de vrijwilligersorganisatie en van
Kwadraad, hoger opgeleiden van het CJG. Ook naar leeftijdsgroep zijn de verschillen
in bekendheid en gebruik van de organisaties niet heel groot. Behalve het CJG, dat
logischerwijs vooral wordt gebruikt door mensen in de categorie 30-44 jaar. Welzijn
Woerden en de Vrijwilligersorganisatie worden iets meer gebruikt door ouderen.

De gebruikers van de welzijnsvoorzieningen zijn over het algemeen (zeer) tevreden
over wat de kwaliteit van de voorzieningen.

Van de respondenten die van één of meer voorzieningen gebruik hebben gemaakt
heeft 8% aangegeven dat men niet de ondersteuning heeft gekregen die men nodig
had. Omgerekend is dat 2% van alle inwoners van Woerden.

Welzijnsvoorzieningen in Woerden
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Veiligheidsbeleving

Ook de beleving van veiligheid zegt iets over de kwaliteit van buurten, wijken of
kernen en heeft invloed op de sociale kracht van de inwoners. Aspecten die de
score voor de veiligheidsbeleving bepalen zijn de mate van sociale overlast door
buurtgenoten en het gevoel van (on)veiligheid in de buurt.

De totaalscore voor veiligheidsbeleving bedraagt in de gemeente Woerden is 7,4,
net als in 2018. In 2016 was dat 7,2. Het iets hogere cijfer komt voort uit het
gegeven dat het gevoel van veiligheid in de buurt iets is toegenomen, wat leidt tot
een hogere subscore hiervoor (van 6,3 naar 6,7). De mate van sociale overlast is ten
opzichte van 2018 iets gedaald naar 8,1. Dat betekent dat er iets meer sprake is van
overlast door anderen.

Leeftijd, huishoudensamenstelling of opleidingsniveau hangen nauwelijks samen
met de score voor veiligheidsbeleving. Wel is er een relatie tussen de scores voor
leefbaarheidsbeleving en veiligheidsbeleving: een lagere of hogere score op de één
gaat vaak gepaard met eveneens een lagere of juist hogere score op de andere
factor. Ook is er een relatie met het woningeigendom: huurders van een corporatie-
woning hebben een gemiddelde score van 6,5, woningbezitters van 7,7. Het verschil
zit vooral in de sociale overlast: de subscore hiervoor bij sociale huurders is 6,8, bij
eigenaren 8,5. Als het gaat om het veiligheidsgevoel is het verschil kleiner (resp. 6,3
en 6,8).
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Veiligheidsbeleving

De score voor de veiligheidsbeleving loopt uiteen van 7,2 in Woerden-Midden,
Woerden-West en het buitengebied tot 7,7 in Woerden-Oost en 7,8 in Kamerik.
Woerden-Oost en Kamerik scoorden in 2016 en 2018 al bovengemiddeld. In de
meeste kernen en wijken is de score ongeveer gelijk gebleven. Harmelen en het
buitengebied laten ten opzichte van 2018 de grootste verbetering zien. Woerden-
Midden is de enige wijk waar sprake is van een lichte daling.

De subscore voor sociale overlast ligt in Woerden-West (7,7) en Woerden-Midden
(8,0) iets onder het gemiddelde. Hier komt sociale overlast iets meer voor dan in de
andere wijken en kernen, volgens de inwoners. Woerden-Oost (8,3) en met name
Kamerik (8,5) en het buitengebied (8,6) laten een hogere score zien dan gemiddeld
wat betekent dat de mate van sociale overlast hier kleiner is.

Het gevoel van veiligheid krijgt in Woerden-Oost (7,2) de hoogste score. Woerden-
Midden (6,4) en met name het buitengebied (5,8) scoren op dit punt minder dan
gemiddeld. Dat was in 2016 en 2018 ook zo. De overige wijken en kernen laten een
gemiddelde score zien. De lagere score in het buitengebied wordt vermoedelijk
mede veroorzaakt door onveiligheid door verkeer. Het effect van verkeer wordt in
dit onderzoek niet concreet gemeten, maar speelt wel een rol voor inwoners bij het
veiligheidsgevoel. Ervaring leert dat met name in het buitengebied ‘’te hard rijden’’
vaker voorkomt dan in kernen. Daardoor is ook de totale score voor veligheids-
beleving in het buitengebied lager dan gemiddeld.
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Sociale overlast

Het percentage inwoners dat overlast ervaart van buurtbewoners is laag. Circa 6%
van alle respondenten ervaart (heel) veel overlast van buurtbewoners en 14% zegt
niet veel en niet weinig overlast te ervaren. Het merendeel heeft nauwelijks (24%)
tot geen (55%) overlast. De cijfers zijn sterk vergelijkbaar met die van 2018.

Dit geldt ook voor de overlast van jongeren in de buurt. Ook hier hebben de meeste
inwoners (78%) nauwelijks tot geen last van. Het percentage mensen dat wel (heel)
veel overlast heeft van jongeren is 6%. In Woerden-Midden en Woerden-West (10%)
en in Harmelen (9%) is iets meer sprake van overlast van jongeren dan in de andere
wijken en kernen.

Circa 4% van de inwoners denkt dat jongeren in de buurt zich vaak schuldig maken
aan crimineel gedrag, 32% denkt dat dit soms voorkomt. Dat is vergelijkbaar met
2018 maar iets minder dan in 2016. De percentages zijn wat hoger dan gemiddeld in
Woerden-Midden en –West, in Harmelen en in Kamerik.

Op de vraag of men vindt dat jongeren een bijdrage leveren aan de buurt antwoordt
14% bevestigend en 16% ontkennend. De meeste respondenten hebben ‘’dat weet
ik niet’’ aangekruist. De cijfers zijn nagenoeg gelijk aan die van 2018 (14% en 17%).
Van de mensen die wel vinden dat de jeugd een bijdrage levert vindt een deel de
bijdrage positief (het brengt leven in de buurt, verscheidenheid in de buurt, ze doen
hun best, het zorgt voor sociale controle, geen last van) en een deel negatief
(overlast, geluid, vandalisme, rommel op straat e.d.). De inwoners die vinden dat
jongeren geen bijdrage leveren noemen deze aspecten ook, naast: ze zijn niet
betrokken bij de buurt, voelen zich niet verantwoordelijk of er zijn geen jongeren.
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Gevoel van (on)veiligheid in de buurt

De veiligheidsbeleving in de gemeente Woerden is groot. Van alle inwoners van de
gemeente voelt de helft zich altijd veilig en nog eens 42% meestal. Minder dan 10%
voelt zich soms niet (7%) of meestal niet (1%) veilig in de buurt. Er is niemand die
zich (vrijwel) nooit veilig voelt. Vergeleken met 2016 en 2018 neemt het gevoel van
veiligheid in de buurt geleidelijk toe.

Het percentage inwoners dat zich wel eens of meestal onveilig voelt is iets groter
dan gemiddeld in Woerden-Midden (12%) en in het buitengebied (10%).
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Het woonklimaat

In deze grafiek zijn de rapportcijfers weergegeven voor het wonen in de buurt (het
woonplezier), de woonomgeving, de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt.
Deze cijfers over het woonklimaat bepalen mede de score voor leefbaarheids- en
veiligheidsbeleving. De cijfers voor veiligheid zijn in het algemeen iets lager dan die
voor leefbaarheid, woonomgeving en woonplezier. Vergeleken met 2018 en 2016
liggen de gemiddelde rapportcijfers nu gelijk of een fractie hoger.

De verschillen tussen de kernen zijn beperkt. Woerden-Oost en Kamerik scoren op
alle onderdelen boven het gemiddelde van de gemeente. In het buitengebied is
het rapportcijfer voor veiligheid lager dan gemiddeld. Vermoedelijk is dit voor een
deel te wijten aan het verkeer (te hard rijden).
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Gemeente en haar inwoners
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▪ De rol en houding van de gemeente 



Relatie tussen gemeente en inwoners

De respondenten is een aantal uitspraken over de houding en opstelling van de
gemeente naar de bewoners voorgelegd. Over het algemeen is men veel vaker
positief dan negatief over deze uitspraken. Zo geeft 40% tot 45% aan dat men het
(helemaal) eens is met de stellingen dat de gemeente inwoners voldoende betrekt
bij plannen, activiteiten en voorzieningen, dat inwoners en organisaties ook
voldoende ruimte krijgen om initiatieven te realiseren en dat de gemeente
buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende
ondersteunt; 15% tot 20% is het met deze uitspraken (helemaal) niet eens. Een
kwart tot een derde van de inwoners vindt ook dat de gemeente luistert naar de
mening van de inwoners (36%), doet wat ze zegt (30%) en zich flexibel opstelt
(27%). Met deze uitspraken is 20% tot 27% het echter niet eens.

Daarnaast vinden de meeste respondenten dat de informatie en brieven van de
gemeente over het algemeen goed te begrijpen zijn en vindt 66% de gemeente
goed toegankelijk.

Overigens zijn bij deze cijfers alleen de inwoners meegenomen die een mening
hebben willen of kunnen geven. Circa 30% tot 45% van de respondenten heeft het
antwoord ‘’weet niet / niet van toepassing’’ aangekruist. Deze mensen zijn voor dit
overzicht buiten beschouwing gelaten.
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Stellingen over de gemeente en haar bewoners, 2020
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Relatie tussen gemeente en inwoners

Vergeleken met de vorige metingen zijn de inwoners nu meer te spreken over
de rol van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. Het
aandeel respondenten dat de stellingen onderschrijft is sinds 2016
toegenomen. Dat geldt voor alle voorgelegde uitspraken. Sinds 2018 zit de
grootste verbetering in het betrekken van burgers bij plannen, activiteiten en
voorzieningen, bij het luisteren naar de burgers, bij doen wat ze zegt en bij de
flexibele opstelling als dat nodig is. Ook de tevredenheid over de begrijpelijk-
heid van informatie en brieven en over de toegankelijkheid van de gemeente
is toegenomen. Op als deze punten wordt vooruitgang geboekt.

De verbeteringen blijken ook uit de vraag in hoeverre men vertrouwen heeft
in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd: bijna de helft heeft hier
(veel) vertrouwen in en dat is een forse toename vergeleken met 2018 (30%)
en 2016 (22%).
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Onderzoeksverantwoording
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▪ Kenmerken van de respondenten

▪ Onderzoeksbeschrijving

▪ Betrouwbaarheid en representativiteit



Kenmerken van de respondenten
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Vergeleken met 2018 is dit jaar het percentage alleenstaanden in de respons groter en het aandeel tweeperspoonshuishoudens kleiner, meer in overeenstemming met de verdeling
in 2016. De verdeling over opleidingsniveau komt overeen met die van 2018. Vergeleken met 2016 zijn er nu meer hoger opgeladen in de respons.
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Onderzoeksbeschrijving

Onderzoeksmethode
De Monitor Sociale Kracht is in 2014 ontwikkeld met medewerking van deskundigen van (voorheen) Lokaal Centraal en de beleidsonderzoeker van de gemeente Houten. Het
onderzoek is als pilot in de gemeente Houten uitgevoerd. Naar aanleiding van de pilot is het model op punten aangepast en aangescherpt.
Een hoge respons is van belang om een zo hoog mogelijke representativiteit en betrouwbaarheid van de uitkomsten te bereiken. Om deze reden is besloten inwoners meerdere
mogelijkheden aan te bieden om aan het onderzoek mee te werken. De inwoners die voor het onderzoek zijn geselecteerd, hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin
het doel en de opzet van het onderzoek waren uitgewerkt. De inwoners konden via een persoonlijke inlogcode de vragenlijst via internet invullen. Bij de brief is ook vragenlijst op
papier gevoegd. Na twee weken is een herinneringsbrief gestuurd. De eventuele selectiviteit in de respons is daardoor zo klein mogelijk gehouden. Normaal gesproken bellen we
inwoners die in de eerste fase niet hebben gerespondeerd nog na om de respons te optimaliseren.

Respons en betrouwbaarheid
Er is voor dit onderzoek een random steekproef getrokken van 3.600 inwoners van 18 tot en met 85 jaar, gebaseerd op de wens om op wijk- en kernniveau betrouwbare uitspraken
te kunnen doen. De steekproef is met dit doel verdeeld. Daarbij was het streven om ook in de kleine kernen in absolute zin voldoende respons te krijgen. Dat betekent dat in de
kleinere kernen (met name Zegveld en het buitengebied) de steekproef is opgehoogd. Door middel van weging is dit achteraf gecorrigeerd. Uiteindelijk hebben in totaal 1.235
inwoners meegedaan, een respons van 34% (ten opzichte van de bruto steekproef). Dat is iets hoger dan in 2018 (32%). De respons varieert van 31% in Woerden-West tot 40% in
Woerden-Oost.
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Steekproef Respons in %

Woerden-Midden 830 275 33%

Woerden-West 650 203 31%

Woerden-Oost 608 243 40%

Harmelen 615 222 36%

Kamerik 384 127 33%

Zegveld 247 79 32%

Het buitengebied 266 86 32%

Gemeente 3.600 1.235 34%



Representativiteit en betrouwbaarheid

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over alle inwoners van de gemeente zijn de onderzoeksgegevens gewogen naar wijk, leeftijd en geslacht. Dit betekent dat de
verdeling in de respons door middel van een correctiefactor is rechtgetrokken naar de verdeling in de populatie. Weging naar opleidingsniveau (een op veel punten relevante
onderscheidende factor) is helaas niet mogelijk omdat hiervoor op het gemeente- en kernniveau geen referentiegegevens beschikbaar zijn. Inzicht in de kenmerken van de
respondenten is uiteraard wel relevant.

Representativiteit
Om uitspraken te doen over de gehele doelpopulatie moet de netto respons qua opbouw de werkelijke doelpopulatie zoveel mogelijk benaderen. Om dit te bereiken, is bij het
trekken van de bruto steekproef rekening gehouden met de verdeling van de bevolking naar stadsdeel en leeftijd. Hierbij moet worden opgemerkt dat een volledig
representatieve netto respons een “illusie” is, omdat de netto respons dan op alle denkbare variabelen gelijk moet zijn aan de populatie en veel variabelen moeilijk
“beïnvloedbaar of controleerbaar” zijn. Zo zullen mensen die zich betrokken voelen bij de stad en mensen die geïnteresseerd zijn in informatie eerder aan een enquête
deelnemen. Omgekeerd zijn er mensen, vaak met een lagere opleiding, waar de drempel om aan een dergelijk onderzoek mee te werken, veel hoger is. De profielvragen zijn ook
gebruikt om de enquête-uitkomsten te kunnen wegen op basis van een aantal sleutelvariabelen. Zo zijn de gegevens per deelenquête gewogen naar stadsdeel, leeftijd en
geslacht. In de rapportage zijn uitsluitend de resultaten na weging opgenomen.

Door middel van het bevragen van een representatieve steekproef van de bevolking is het niet alleen mogelijk uitspraken te doen over degenen die geënquêteerd zijn, maar ook
over de hele populatie waaruit die steekproef is getrokken. Hierbij geldt wel een bepaalde nauwkeurigheidsmarge. Doorgaans wordt bij het berekenen van deze marges uitgegaan
van 95% betrouwbaarheid. Dit betekent dat als het onderzoek 100 maal herhaald wordt, 95 keer een waarde gevonden wordt die in het berekende interval valt (zie bijbehorende
tabel op de volgende sheet).

Voorbeeld: Als van 300 respondenten de helft kiest voor een bepaald antwoord (50% antwoordt bevestigend op een bepaalde vraag), dan is het nauwkeurigheidsinterval in de
populatie 5,6%. Dat wil zeggen dat in 95 van de 100 keer de werkelijke waarde in de populatie ligt tussen 44,4% en 55,6%. Antwoordt 90% bevestigend op een bepaalde vraag dan
ligt de waarde in de populatie tussen 86,6% en 93,4%. Het nauwkeurigheidsinterval is dan + of - 3,4%. In dit rapport worden de gevonden percentages na weging weergegeven en
niet de daarbij horende nauwkeurigheidsintervallen omdat dit het rapport onleesbaar zou maken. In de bijbehorende tabellenboeken is aangegeven op welk absoluut aantal
respondenten het resultaat is gebaseerd.
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Dimensus en Companen: Bundeling van kennis, kunde en kracht

Dimensus helpt opdrachtgevers bij het vinden van passende antwoorden op hun beleidsvraagstukken op het brede maatschappelijke werkterrein. Dit doen wij
vanuit een bevlogenheid en passie voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. U bent daarbij partner in het proces; een goed resultaat komt namelijk niet tot
stand zonder goede input. De onderzoeken van Dimensus richten zich op thema’s als leefbaarheid en veiligheid, wonen, zorg en welzijn, cultuur, sport en
recreatie en klanttevredenheid.

Companen helpt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en zorginstellingen, onder andere door onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt; op het
niveau van de regionale woningmarkt, op locatieniveau, op het niveau van uw vastgoedportefeuille. In de onderzoeken is er aandacht voor de kwaliteit van de
leefomgeving en voor zorg en diensten aan huis. Het onderzoek van Companen biedt een praktische opmaat voor advies, beleidsplannen en samenwerking.

Dimensus en Companen bundelen de krachten om u nog beter van dienst te kunnen zijn met innovatief onderzoek, passend bij uw vraag. Wij koppelen
deskundigheid en logistieke ervaring, kwaliteit, flexibiliteit en een plezierige samenwerking aan een betaalbare prijs. In gezamenlijkheid ontwikkelen we
producten. Voorbeeld hiervan is de GemeenteBeleidsMonitor (GBM) die inzicht geeft in waar uw gemeente staat op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en
sociale kracht. En ook het WoonWaardeModel, waarmee gericht informatie wordt verkregen voor gebiedsmarketing rond nieuwe woonbestemmingen, samen
met potentiële bewoners.

Zo gaan Dimensus en Companen samen op zoek naar antwoorden op uw vragen!

Colofon
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1. Samenvatting: de cijfermatige resultaten Wmo 
 

1 - Ik wist waar ik terecht kon met mijn hulpvraag   Helemaal mee eens  19% 
        Mee eens   55% 
        Neutraal   16% 
        Niet mee eens     7% 
        Helemaal niet mee eens   3% 
 
 
2 - Ik werd snel geholpen     Helemaal mee eens  21% 
        Mee eens   55% 
        Neutraal   15% 
        Niet mee eens     7% 
        Helemaal niet mee eens   2% 
 
 
3 - De medewerker nam mij serieus    Helemaal mee eens  26% 
        Mee eens   56% 
        Neutraal   10% 
        Niet mee eens     7% 
        Helemaal niet mee eens   2% 
 
 
4 - De hulpverlener en ik hebben samen naar een  Helemaal mee eens  23% 
      oplossing gezocht      Mee eens   59% 
        Neutraal   13% 
        Niet mee eens     4% 
        Helemaal niet mee eens   1% 
 
 
5 - Ik ben bekend met de afhankelijke cliëntondersteuner Helemaal mee eens    9% 
        Mee eens   30% 
        Neutraal   31% 
        Niet mee eens   21% 
        Helemaal niet mee eens   8% 
 
 
6 - Ik krijg goede ondersteuning     Helemaal mee eens  24% 
        Mee eens   59% 
        Neutraal   13% 
        Niet mee eens     3% 
        Helemaal niet mee eens   0% 
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7 - Ik kan nu beter de dingen doen die ik wil   Helemaal mee eens  17% 
        Mee eens   45% 
        Neutraal   28% 
        Niet mee eens     6% 
        Helemaal niet mee eens   4% 
 
 
8 - Ik kan me nu beter redden     Helemaal mee eens  16% 
        Mee eens   52% 
        Neutraal   23% 
        Niet mee eens     7% 
        Helemaal niet mee eens   3% 
 
 
9 - Het leven ziet er nu mooier uit    Helemaal mee eens  12% 
        Mee eens   40% 
        Neutraal   37% 
        Niet mee eens     8% 
        Helemaal niet mee eens   4% 
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2. Samenvatting: de cijfermatige resultaten Jeugd 
 

1 - Ik wist waar ik terecht kon met mijn hulpvraag   Helemaal mee eens  30% 
        Mee eens   20% 
        Neutraal   40% 
        Niet mee eens   10% 
        Helemaal niet mee eens   0% 
 
 
2 - Mijn kind werd snel geholpen    Helemaal mee eens  40% 
        Mee eens   50% 
        Neutraal   10% 
        Niet mee eens     0% 
        Helemaal niet mee eens   0% 
 
 
3 - De hulp past bij de vraag van mij en mijn kind  Helemaal mee eens  40% 
        Mee eens   20% 
        Neutraal   20% 
        Niet mee eens    10% 
        Helemaal niet mee eens  10% 
 
 
4 - De hulpverlener en ik hebben samen naar een  Helemaal mee eens  30% 
      oplossing gezocht      Mee eens   50% 
        Neutraal   10% 
        Niet mee eens     0% 
        Helemaal niet mee eens  10% 
 
 
5 - Ik voel me serieus genomen     Helemaal mee eens  60% 
        Mee eens   10% 
        Neutraal   10% 
        Niet mee eens   20% 
        Helemaal niet mee eens   0% 
 
 
6 - Ik krijg goede ondersteuning     Helemaal mee eens  50% 
        Mee eens   20% 
        Neutraal   20% 
        Niet mee eens     0% 
        Helemaal niet mee eens  10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
7 - Mijn kind voelt zich nu beter     Helemaal mee eens  30% 
        Mee eens   30% 
        Neutraal   30% 
        Niet mee eens   10% 
        Helemaal niet mee eens   0% 
 
 
8 - Thuis gaat het beter      Helemaal mee eens  30% 
        Mee eens   50% 
        Neutraal   10% 
        Niet mee eens   10% 
        Helemaal niet mee eens   0% 
 
 
9 - Op school gaat het beter     Helemaal mee eens  30% 
        Mee eens   50% 
        Neutraal   10% 
        Niet mee eens   10% 
        Helemaal niet mee eens   0% 
 
 
10 - Het leven ziet er nu beter uit    Helemaal mee eens  30% 
        Mee eens   50% 
        Neutraal   20% 
        Niet mee eens     0% 
        Helemaal niet mee eens   0% 
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3. Inleiding 
 
Dit rapport geeft de resultaten weer van het cliëntervaringsonderzoek in Woerden onder cliënten met 
een vorm van Wmo-ondersteuning en Jeugdhulp. 
 
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de ervaringen van inwoners met de ontvangen 
ondersteuning. Deze informatie kan richting geven aan verdiepend onderzoek en input bieden om de 
hulp en dienstverlening verder te verbeteren. 
 
Daarnaast is het ook een wettelijke verplichting, gemeenten dienen jaarlijks een 
cliëntervaringsonderzoek onder Wmo-/Jeugdcliënten te houden. De uitkomsten worden gepubliceerd 
op de Monitor Sociaal Domein van de website waarstaatjegemeente.nl. 
 
Dit rapport geeft niet de duiding weer van de resultaten, maar presenteert uitsluitend de cijfermatige 
uitkomsten van het onderzoek. Een volgende stap is deze nader te analyseren en duiden en er 
verbetermogelijkheden uit te filteren. 
 

4. Methode 

 
Vragenlijst 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst die landelijk is vastgesteld. Het 
betreffen gesloten vragen, verdeeld over de thema’s: 
o Contact 
o Hulp 
o Wat levert de hulp of het hulpmiddel op? 
 
Daarnaast zijn er 2 open vragen toegevoegd gericht op ‘wat er goed gaat’ en ‘wat er beter kan’.  
In de bijlage een voorbeeld van de gehanteerde vragenlijst. 
 
Ervaringwijzer 
Dit jaar is in het onderzoek voor het eerst gebruik gemaakt van de webapplicatie ‘Ervaringwijzer’, een 
door VNG in samenwerking met enkele gemeenten nieuw ontwikkelde tool, die het mogelijk maakt 
dat mensen hun ervaringen digitaal invullen. 
 
Dataverzameling 
De cliënten zijn digitaal (via SMS en e-mail) benaderd en indien deze gegevens niet bekend waren, 
benaderd via de post met een schriftelijke vragenlijst. In dat geval is naast een begeleidende brief 
ook een antwoordenvelop meegestuurd. De cliënten die een digitale uitnodiging kregen, hebben een 
week voorafgaand aan de verstuurde link via SMS of email, een aankondigingsbrief via de post 
ontvangen. Daarin is uitleg gegeven over het onderzoek en is de aankondiging gedaan dat zij enige 
tijd later een link zouden ontvangen naar de ‘Ervaringwijzer’. 
 
Data-analyse 
De via Ervaringwijzer digitaal ingevulde vragenlijsten zijn direct in de achterliggende database van de 
applicatie opgenomen. Dit gebeurde op geanonimiseerde wijze; naam of gegevens van de 
respondent zijn niet herleiden tot de antwoorden. Ook de via de post retour ontvangen schriftelijke 
lijsten zijn in de Ervaringwijzer opgenomen. Ze zijn handmatig ingevoerd. Ook voor deze groep is de 
anonimiteit gewaarborgd; naam van de respondent is niet te herleiden. 
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5. Respons  
 
Onderstaand een overzicht van de steekproefpopulatie en de respons op de digitale en schriftelijke 
vragenlijst.  
 
Wmo 

Vorm Verzonden aantal 

Via brief 691 

Via email 208 

Via sms 399 

Totaal 1.298 

 
In totaal is de netto respons: 226. Het percentage respons is daarmee 17,4%. 
 
Jeugd  

Vorm Verzonden aantal 

Via brief 43 

Via email 12 

Via sms 6 

Totaal 61 

 
In totaal is de netto respons: 12. Het percentage respons is daarmee 19,7%. 
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6. Resultaten Wmo 
 
6.1 Contact  

 

1. Ik wist waar ik terecht kon met mijn hulpvraag  2. Ik werd snel geholpen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Hulp  
 
3. De medewerker nam mij serieus  4. De hulpverlener en ik hebben samen naar een 
                                                                                                                              oplossing gezocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ik ben bekend met de afhankelijke cliëntondersteuner   6. Ik krijg goede ondersteuning  
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6.3 Wat levert het op  
 
7. Ik kan nu beter de dingen doen die ik wil   8. Ik kan me nu beter redden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Het leven ziet er nu mooier uit  
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7. Resultaten Jeugd 
 
7.1 Contact  

 

1. Ik wist waar ik terecht kon met mijn hulpvraag  2. Mijn kind werd snel geholpen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Hulp  
 
3. De hulp past bij de vraag van mij en mijn kind 4. De hulpverlener en ik hebben samen naar een 
                                                                                                                              oplossing gezocht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ik voel me serieus genomen     6. Ik krijg goede ondersteuning  
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7.3 Wat levert het op  
 
7. Mijn kind voelt zich nu beter    8. Thuis gaat het beter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Op school gaat het beter      10. Het leven ziet er nu beter uit  
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8. Antwoorden op open vragen (Wmo) 
 

a. Wat vindt u goed gaan? 
 

- Contact, reageren gaat super.  
- Sinds 2012 zit ik al in de molen dus wordt sinds die tijd goed geholpen. Hopelijk blijft dit zo 
- Als je ineens minder valide wordt, is het bijzonder fijn gehoord te worden. Er werd met mij 

meegedacht en naar oplossingen gezocht.  
- Dat het zo fijn is om hulp te krijgen voor de dingen die ik zelf niet meer kan ?!  
- De huishoudelijke hulp en ambulante begeleiding zelf. 
- De hulp en dat ik haar kan vertrouwen. 
- De begeleiding die ik heb gekregen is goed. 
- Dat ik wel hulpstukken vergoed krijg. 
- Mijn vraag voor ondersteuning werd snel in behandeling genomen en besluit was ook duidelijk 

en binnen een korte termijn gedaan. 
- Ik krijg de nodige hulp. 
- Het verplaatsen van de parkeerplaats.  
- Dat er tijd voor je wordt genomen. Er wordt naar je geluisterd. 
- De huidige manier bevalt me prima. 
- Huishoudelijke hulp doet goed zijn best het hier netjes en op orde te houden. 
- De schoonmaak. 
- De contactpersoon was heel goed. 
- Afspraken werden nagekomen. 
- Mijn huis wordt goed schoongehouden. 
- Nu ben ik tevreden.  
- Kunnen praten op kantoor, want in huis gaat dat echt niet goed. We zoeken daar ook dingen uit 

bijvb. m.b.t. administratie. 
- Ik ben zeer blij dat ik hulp krijg van een mevrouw die mij helpt bij het schoonhouden in mijn huis!  
- Afspraken worden die met elkaar worden afgesproken, worden nagekomen. Het bestellen van 

medicijnen door zorgaanbieder. Hoe het nu gaat, gaat het prima. 
- Dagbesteding is voor mij voor sociaal contact en dat is prima. Mij wordt de vrijheid gegeven voor 

mijn huidige volgende stap; zelf inkomen realiseren en participeren in de maatschappij.  
- Het contact verloopt goed. Er wordt goed naar mij geluisterd en met mij meegedacht om 

problemen aan te pakken. 
- De echte hulpverlening is goed via zorg in natura en PGB. Ik krijg de juiste hulp. 
- Mobieler 
- Niks. Ze doen alsof het uit hun eigen zak moet komen. Ik ben moeten stoppen met scholing 

omdat ze 4 uur van onze hulp afnamen en omdat ze zeker wisten dat ik (met diastemato myeli 
disrafie (tetered cord) en verlamming in partjes en zware chronische pijn) alles wel op kon 
vangen voor mijn spastische partner en wat niet gaat mag via zijn ziektekostenverzekeraar. Die 
komen niet voor zijn teennagels etc. etc. Wij hebben maar 6 uur nodig, vinden zijn en dat ik alles 
moet doen om mijn partner te ontzien of wat hij echt niet zelf kan: ik kan het toch, vinden ze. Dat 
ik het niet volhoud, dat ik scholing doe om toch wat te kunnen werken om het uiteindelijk 
allemaal zelf te kunnen betalen maakt ze allemaal niks uit. Loop ik met een gebroken pols, 
dankzij overbelasting (gevallen), maakt ze allemaal niks uit. Wij kregen na 4 weken ongeveer 
anderhalf uur meer. Partner met overbelaste rechterarm, ik met overbelaste linkerarm: ze 
hadden nog altijd geen spoed gehoord. Nu ben ik overspannen en toch weer bezig met de 
opleiding, al was het alleen maar om van dat WMO af te raken. Nee, ik vind er niks goeds aan.  

- Huishoudelijke hulp. 
- De regelmatige ondersteuning die ik ontvang en de inmiddels opgebouwde vertrouwensrelatie. 
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- Ik ben dankbaar met de hulpmiddelen die ik ter ondersteuning van wmo ter beschikking heb. 
- Inzet en aandacht. 
- Contact met gemeente is goed en snel verlopen.  
- Het contact en de gemaakte afspraken. 
- Ik ben zeer tevreden met de hulpverlening en heb met alle medewerkers zeer prettig 

samengewerkt. 
- De huidige huishoudelijke vaste hulp levert uitstekend werk!  
- Ik ben goed geholpen bij Kwadraad, aanbevolen door Woerden Wijzer. Met de gemeente zelf, 

heb ik alleen telefonisch contact gehad en dat viel tegen. 
- Eigenlijk gaat alles wel goed als ik contact met de gemeente heb. 
- Het gaat prima zo. Geen problemen. 
- Ondersteuning en álle medewerking van de WMO. 
- Door de ondersteuning van de thuishulp kan ik mij nu weer redden. 
- Afspraken met de WMO hulp verleenster. 
- Ik ben op dit moment langdurig opgenomen. Wat ik goed vind gaan zijn de weekenden thuis. Ik 

heb ze goed ingepland. Doordeweeks ben ik niet thuis. De gemeente woerden heeft had voordat 
ik hierheen ging een beschikking afgegeven voor ambulante hulp en voor zorgboerderij daar was 
ik erg blij mee dit is uiteraard sinds eind maart 2020 gestopt. 

- Ik vind deze enquête echt waardeloos. Dit is zo algemeen en globaal neergezet in korte vragen 
dat deze antwoorden niets zegt. Ik heb twee vormen van ondersteuning gehad, dagbesteding in 
heel 2019 en ambulante ondersteuning vanaf oktober 2019. Ambulante was niet verkeerd, 
dagbesteding was bizar slecht. Begeleiding dat met agressie dreigt, andere begeleiding dat alle 
veiligheidsregels schend, ene na het andere project wordt gestart maar niks goed afgerond. Voor 
mensen die daar lopen met bv autisme maar ook zonder label is dit enorm demotiverend / 
slopend. Allemaal energie in een zwart gat gooien. Ik zou willen dat Woerden Wijzer hun cliënten 
beter meeneemt in hun kritiek en daar mee in gesprek gaat met de zorgaanbieder. Wat gaat er 
goed, ambulante begeleiding zoals ik die nu heb. <- Net zo'n vaag antwoord als dat de vraag is. 

- Huishoudelijk hulp ben tevreden. 
- Contact met Stadsteam Oudewater was goed. 
- Ik ben blij met de hulp die ik krijg, maar is niet voldoende. Ik kan helemaal niets zelf meer doen 

en geen familie die helpende hand kunnen geven. 
- Helpen met het draaien van het huishouden en administratie. Ik voel me gehoord en serieus 

genomen. 
- Ik kom meer voor mezelf op hulp in het huishouden ben ik tevreden blij mee. 
- De contacten met de gemeente en het duidelijk en snel afhandelen. 
- Regelmaat. 
- Mijn hulp doet haar uiterste best. Maar gemeente gooit met geld naar jz terwijl ze hun werk niet 

naar behoren doen. 
- Dat er zorgvuldig werk geleverd wordt. 
- Dat ik het allemaal zelf doe zonder hulp of steun van de gemeente dat vind ik pas knap.  
- Er wordt naar mij geluisterd en gezocht naar oplossingen wanneer ik ergens tegen aan loop. 
- Mijn hele leven gaat nu een stuk makkelijker.  
- De aanvragen die ik heb gedaan zijn allemaal uitgevoerd.  
- Het duurde even voordat ik de weg wist, maar eenmaal gevonden, was het bijzonder snel 

geregeld.  
- Ik voel mij erg geholpen door mijn huishoudelijke hulp. Het helpt mij om ook door de week bezig 

te zijn met het huishouden. 
- Begeleiding en betrokkenheid. 
- Toen ik eenmaal de goede personen had gevonden, was eea. zeer vlot geregeld. En naar volle 

tevredenheid! 
- Dat ik nog niet krijg wat van mijn is ? Jullie weten wat ik bedoel.  
- Hulp gaat goed. 
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- Het ongemerkt goed laten functioneren van het gezellig dorps plattelandstadje waar de kern nog 
steeds binnen de singels is. 

- Alles. 
- Aanvraagformulier is duidelijk. 
- Fijne hulp. 
- Door de hulp heb ik wat meer energie. 
- Het is goed. 
- De snelle aflevering. 
- Dat er op een vaste ochtend per week hulp komt en altijd dezelfde. 
- Er is op mijn vraag ingegaan. 
- Werd verteld. 
- De huishouding vind ik goed gaan. 
- Bekwame hulpverlenging. 
- We waren tevreden. Mevrouw is helaas inmiddels overleden. 
- Mijn huishoudelijke hulp gaat nu goed. 
- Nieuwe jonge thuishulp sinds 13 mei 2020 zeer goed. Zoon van 39 helpt mij vrijdags met de 

wekelijkse boodschappen doen. 
- Alles. 
- Niet de huizenbouw voor ouderen. 
- Ik heb geen problemen. 
- Spontane hulp en de behandeling. 
- Ik ben blij dat ik de hulp heb gekregen die voor mij van belang is zodat ik zelfstandig kan blijven. 
- Onze hulp. Ze doet het goed. We zijn er blij mee. Alle hulp bied ze wat we vragen en nodig 

hebben. 
- Alles het kan niet beter. 
- Goede ondersteuning. 
- Doe alles zelfstandig. Heb pillen afgebouwd. 
- De communicatie voel me serieus genomen. 
- Het word heel goed schoon gemaakt. 
- Het contact. 
- Het contact. 
- De hulp die ik krijg. 
- Dat ik nu beter om mijn papier let en de rekening over maak. 
- Ontzettend blij met dezelfde hulp die ik al jaren heb. Zeer vertrouwd. 
- De verlenging van de indicatie wordt voor mij gedaan. 
- Eigenlijk veel wat mogelijk is. We hebben nu 25 uur maar nog te weinig. Komt door prive omst. 

en demente echtgenoot. 
- De huishoudelijke hulp de lift scootmobiel. Het overleg met Woerden Welzijn is prima, 
- De h hulp gaat fijn. De traplift is in behandeling. 
- Vaste huishoudelijke hulp zeer tevreden over. 
- De begeleiding en de huishoudelijke hulp. 
- Bijna alles. 
- Dat ik hulp heb gekregen om met nederlands cultuur omgaan. En meer kan zorgen voor mezelf 

en mezelf helpen. 
- We hebben kundige hulp. 
- Ik ben tevreden met de hulp die ik krijg. 
- De gerelateerde hulp via Vierstroom is goed. Kan daarvoor langer zelfstandig wonen. 
- Ik word vriendelijk geholpen. 
- Schoonmaken huishoudelijk werk is te weinig want mevrouw kan niet meer zoveel. 
- Met de hulp kan ik me net zelfstandig redden. Heb hele dagen nodig om te overleven. 
- Ze doet goed wat ik wil. 
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- Het is fijn dat ik hulp krijg bij het huishouden. Ik kan dat niet allemaal meer zelf. Als ze tijd over 
heeft overlegt ze of ze nog wat extra kan doen. 

- Geen antwoord. 
- Ik ben tevreden. 
- Ik heb goede hulp in de huishouding mijn dochter moest wel veel moeite doen voor genoeg uren. 
- Allerzorg trombosedienst. 
- Fijn dat ik een traplift heb. 
- Zeer tevreden h. hulp. 
- Huishouding begeleiding 1x per week bewindvoering. 
- De communicatie over hulp is prima. 
- Ik vind goed hoe kan ik zelf doen en hoe ga ik als regelen. 
- Ik mag gezond zijn en heb 6 uur per maand thuishulp en hou energie over. 
- H.h. 
- Ik heb meer zelfstandigheid gekregen. 
- Nvt 
- Ik ben er tevreden mee. 
- Mijn moeder heeft huishoudelijke hulp en is daar zeer blij mee. Zij is nu 85 jaar en de zware 

klussen kan zij niet meer. 
- Dat ik steeds dezelfde huishoudelijke hulp krijgt. 
- Ik ben meer tevreden. 
- De huishoudelijke hulp die ik krijg bevalt mij prima. 
- Dit zal wel gaan over hulp in huishouding. Is weer voor 5 jaar geregeld. 
- Beste hulp. 
- Hulp is OK. Gezondheid minder. 
- Ik ben tevreden. 
- Ik krijg hulp en ondersteuning. 
- Ik heb iedere week mijn eigen hulp. 
- De huishoudelijke hulp doet alles prima naar mijn zin en in overleg. 
- Mevr. vd End is dementerend. Door de buurtzorg en huishoudelijke hulp en van haar man is thuis 

blijven nog mogelijk. 
- Ondersteuning is goed. Door mijn blindheid ben ik volledig afhankelijk van de hulp die geboden 

wordt. 
- Ik heb een flinke hulp en doet haar werk goed. 
- Mijn vader vond dat hij goed is geholpen toen hij voor de regio taxi een pas wilde aanvragen. 
- Contact met medewerkers gemeente WMO. 
- Eventuele vervanging van de h.h. hulp, 
- Prima hulp. 
- Ik vind het fijn bij mijn zorgverlener, heb ik contactafleiding. Tevreden over de begeleiders. 
- Ik ben altijd goed geholpen. 
- Belangstelling gesprekje tijdens koffiepauze. 
- Bijna alles. 
- Zorgverlening is goed maar niet voldoende. Rolstoel aanvraag. 
- Hulp in de huishouding. 
- Mijn vader gaat naar zorgboerderij vanwege alzheimer en parkinson. 
- Het huishouden is door de hulp netjes. 
- Alles. 
- Ik heb nu 11 jaar hulp waar ik heel blij mee ben wat heel goed naar mn zin is. 
- Ik vind dat het goed verzorgt wordt. 
- Goede hulp. 
- De ondersteuningshulp is altijd keurig op tijd. Werkt alle bezigheden goed af. Het contact met 

woerdenwijzer was ondanks corona zeer goed. 
- Wij worden goed geholpen nooit klachten petje af. 
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- Blij dat ik iets hulp heb. 
- Ben tevreden met mijn situatie ook met de geboden hulp. 
- Werken bij mijn nieuwe werkgever. Ik ben verhuist. 
- Ik heb een hele fijne hulp in de huishouding waar ik erg blij mee ben. 
- Mijn man was al in jan 19 opgenomen in een zorginstelling. Deze vragenlijst is dus voor 2019 niet 

van toepassing. 
- Ondersteuning van de maatschappelijk werkster gaat goed. 
- De huishouding gaat goed. 
- Zoals het nu gaat. 
- Contact met gemeentevertegenwoordiger WMO. 
- Ingevuld door mantelzorger. Snel inschakelen van instanties rechtstreeks door de gemeente 

zonder aanvullende formulieren. 
- Ben zeer tevreden met de huishoudelijke hulp hoop dat zij niet gewisseld word. 
- Normale begeleiding. 
- Het is behelpen. 
- Praten meekijken post wegwerken. 1x Per week bezoek. 
- Ben zeer tevreden met de hulp. 
- Dat ze komen. 
- De samenwerking en de juiste afspraken. 
- Hulp in de huishouding gaat prima goede communicatie en vriendelijk. 
- Het gaat helemaal prima met de huishoudelijke hulp. 
- We hebben een overzicht. Gemaakt voor dingen te doen in huis en buitenhuis. 
- Ik kan hand haast niet gebruiken. Ik ben heel blij al jaren huish. Hulp, buurtzorg tegenwoordig 

nodig. Heel dankbaar. 
- Dik tevreden. 

 
b. Wat kan er volgens u beter? 

 
- Ik ben super tevreden. 
- Nu niets.  
- Geen idee. 
- Hulp in de huishouding netter werken. 
- Dat consulenten die mensen thuis komen eerst de dossiers goed lezen om te weten wat er bij die 

persoon of gezin speelt. Ook het medische gedeelte in dien voor de aanvraag nodig.  
- Planning soms. 
- Beter luisteren. 
- Voor mij was het goed. 
- Dat ik niet van het kasje naar het muurtje gestuurd word. 
- Samenwerking tussen CAK en gemeente kan beter.  
- Het is goed. 
- Het geen klachten. 
- Alles is momenteel naar wens. Geen aanvullingen. 
- Einde contract afgelopen december was het blijkbaar moeilijk om een nieuw contract te krijgen 

via zorgaanbieder. Uiteindelijk goed gekomen, maar duurde lang. 
- Als er een thuis gesprek is door WMO en daar zit mijn begeleidster van NAH bij. Dan vind ik het 

normaal dat als je vragen hebt over haar dan kan je die aan haar stellen. En dan ga je niet de 
volgende dag de zorgverlener bellen. En de dingen over haar vragen. Ik vind dat niet netjes. 

- Geen idee. 
- Weet ik niet.  
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- Ze moeten stoppen met te weten hoe wij in elkaar zitten. Die …….. denkt het ook beter te weten 
dan onze specialisten. Valpartijen en meer ziekte dankzij overbelasting, men wordt hartelijk 
bedankt. 

- Het is soms lastig alles is aan tijd gebonden. Als je een bepaald probleem hebt dan moet je 1 
week of 2 weken wachten; soms als je begeleiders vakantie hebben nog langer. Vroeger als ik 
een instantie moest bellen of iets anders moest regelen dan kon ik de volgende dag op kantoor 
komen en dan regelden we het daar. 

- Er was een meneer bij jullie die duidelijk wat autistische kenmerken aan mij zag bij een 
huisbezoek bij mij. Vreemd, want bij …….. was ik geheel niet autistisch (psycholoog) en mijn 
huidige gz psychologe heeft mij 3 maanden lang getest en daar kwam uit dat ik héél licht 
autistisch zou zijn, met de nadruk op heel licht en dat citeer ik. Niet te constateren door een leek 
op het gebied van autisme spectrum. Advies is, schoenmaker blijf bij je leest.  

- Op tijd vervanging regelen als de vaste hulpen niet kunnen. Ook tijdens vakantietijden en dan 
niet of niet op komen dagen of gewoon afbellen en vertellen dat je maar even 2 weken zonder 
moet doen. 

- Ik heb eigenlijk geen kritiek op de handelswijze. Mijn lichamelijke klachten en de Corona-crisis 
zijn momenteel de grootste struikelblokken.  

- De ervaringen met woerdenwijzer waren slecht. Er zijn veel fouten gemaakt door de 
medewerker van WoerdenWijzer die het ook verkeerd inbrengt in het casusoverleg van 
Woerdenwijzer. Het is goed gekomen na een klacht bij de leidinggevende. De zorgvraag wordt 
niet integraal opgepakt met wmo en Ferm werk. Over de nieuwe werkwijze word ik niet 
geïnformeerd en kan ik ook geen informatie vinden. Gelukkig weet mijn mantelzorger veel want 
anders was ik er niet uitgekomen. Deze enquête is erg onduidelijk in de vraagstelling.  

- Meer gekwalificeerde mensen aannemen. Steekproeven nemen. Duidelijker communiceren over 
taken. 

- Geen idee. 
- Ik zou graag zelfstandig mijn huis in en uit willen gaan. Ik ben zorgafhankelijk en wordt o.a. 

geholpen met adl. Dit geschiedt in de keuken. Wat zou het fijn zijn om eens te kunnen douchen. 
Medio 2014 voor het laatst gedoucht.  

- Zo blijven. 
- Soms zou de tijd tussen de afspraken iets korter kunnen. 
- Met de vervangende huishoudelijke hulpen heb ik minder prettige ervaringen wat zij presteren. 
- Geen idee momenteel. 
- Bij calamiteiten is er geen achterban die dan dingen oppakt maar er ook voor zorgt dat iedereen 

wordt geholpen/gezien. 
- Minder bureaucratie en meer persoonlijk contact. We zijn niet allemaal hetzelfde. 
- Er zijn in de gemeente Woerden veel verschillende ondersteunende instanties voor ouderen, en 

dat is super fijn! Maar voor mij als "nieuwe" burger was het in het begin wel een beetje 
verwarrend.  

- Alles is naar wens. 
- Het samen delen van mijn streef doelen voor in de nabije toekomst. 
- Soms sneller antwoord op mails. 
- Dagbesteding op ……..  
- Ik ben dik tevreden. 
- De zorgverlener had allemaal mensen in dienst die zelf min of meer begeleiding nodig hadden, 

dat is niet te doen als je juist zelf ontzorgt moet worden. 
- Af en toe een gesprek hoe het loopt. 
- Tam van mijn vind dat ik minder bent dat vind ik moeilijk. 
- Kijken waar geld aan uitgegeven wordt en anders stoppen met betalen. 
- Is prima zo, zo heb ik dat ervaren. 
- Het duurt veel te lang, voor een aanvraag gerealiseerd wordt. Dit komt vooral doordat er veel te 

veel naar de kleine lettertjes gekeken wordt. Zeker als je een keer eerder een aanvraag gedaan 
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hebt. Kijk wat meer naar de mens achter de aanvraag en minder naar de regels. Het doel van de 
WMO is tenslotte dat ik ondanks mijn beperkingen toch mee kan draaien in de maatschappij.  

- Meer/betere bereikbaarheid op het gemeentehuis.  
- Geen idee. 
- Ik ben tevreden. 
- Zo blijven doorgaan. 
- Wellicht het telefonisch contact zoeken met de juiste persoon ?! 
- Maar mijn luister ik wat aandoen. 
- Nvt 
- Vervuiling in het algemeen en specifiek op de hoek …….. reiniging bij vuilcontainers en opsporen 

van vervuilers in wangedrag. 
- Nvt 
- Contact met casemanager loopt erg stroef afspraken worden niet altijd nagekomen drang en 

dwang om te bezuinigen (minder uur, goedkopere ondersteuning, etc). 
- Vervangende thuiszorg. Als mijn hulp er niet is krijg ik vaak geen andere. Word ook niet over 

gebeld. 
- Geen idee, corona regels maakte persoonlijk contact onmogelijk. 
- Alles is wel goed. 
- Er is geen oplossing gekomen voor mijn probleem. Graag had ik een alternatief gekregen. Ik had 

een hulpvraag. 
- Het luisteren naar de persoon. 
- De afspraken soms niet nakomen en dat kan beter in de toekomst enz. 
- Ik ga zelf achteruit, mijn rug en benen moeheid en fut gaan achteruit. 
- Geen wensen, 
- Geen andere wensen, 
- Meer bij Harmelen betrokken worden ook als er iets anders gaat, 
- Oude thuishulp 15 jaar eerder met pensioen AOW. 
- Beter lopen. 
- Zie boven. 
- Het is goed. 
- Wij zijn heel tevreden en dankbaar zoals het nu gaat. 
- Geen idee het is goed zo. 
- Ik zou het niet weten. 
- Ontwenningsverschijnselen trillingen beter slapen. 
- Weet het niet ik ben tevreden. 
- Nvt. 
- De 3 wiel scootmobiel is zeer wankel. Een 4 wiel is beter stabiel dus veiliger. 
- Misschien check vanuit hoofdkantoor hoe het gaat. 
- Niks. 
- Nvt. 
- Nvt. 
- I.v.m. de situatie verhuisplannen in sept. heb nog wel hulp nodig tot die tijd zo houden. 
- Vervanging van hulp tijdens vakantie of ziekte gaat. zeer matig 
- Graag hulp krijgen om beter hoog niveau studeren van Nederlands taal en hbo studeren. Bedankt 

voor Nederlands. 
- Het gaat gewoon goed. 
- Informatie over de kosten en directe info over waar ik mij kan vervoegen voorvragen. Via de 

website betekent altijd zoeken. 
- De tijd. Duurt te lang eer je hulp krijgt. 
- Gelukkig kan ik nu even vooruit maar het verlengen was soms wel erg moeizaam. 
- Het gaat goed zo. 
- Deze enquête. 
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- Minder papierwerk. 
- Huishoudelijke hulp. Dhr. J. van Bergen helpt mij. 
- Niveau invallers huishoudelijke hulp is niet voldoende. Ze weten vaak niets over schoonmaken. 
- Alles gaat op dit moment goed. 
- Om te zelf als oplossing al ding die kan ik nodig af ik moet ik doen. 
- Mevrouw is van 1926 en komt niet veel dokters of andere personen. 
- Bij een redelijke aanvraag een redelijke tegemoetkoming via WMO. Ik heb geen enkele klacht 
- Ik zou het niet weten. 
- Nvt. 
- De administratie werkzaamheden. Elke keer invullen wat voor werk is gedaan en in map noteren 

is zonde van de tijd en beter te besteden. 
- Gaat prima zo. 
- Geen aanmerkingen. 
- Geen klachten. 
- Geen idee. 
- Niet veel. 
- Er zullen best dingen zijn die beter kunnen maar mijn vader van 93 heeft goede ervaring tot nu 

toe. 
- Geen aanmerking. 
- Niets. 
- Geen idee ben tevreden. 
- Mijn naam was niet veranderd, ik vind dit niet prettig sinds mijn man is overleden. Het werd niet 

afgemeld. 
- Met de invalhulpen is er wel eens een probleem. 
- Onafhankelijke clientondersteuning. Wat is de functie en op welk moment nuttig toegevoegde 

waarde contact met de gemeente...... 
- Mijn vader maakt zich zorgen als hij dit soort post krijgt. Hij begrijpt het niet dus graag naar 

contactpersoon sturen en niet naar hem. 
- Meer kontakten. 
- Ondersteuning door zorgverlener 
- Als de hulp van client A naar client B wordt ingedeeld dan wordt te weinig rekening gehouden 

met reistijd. 
- Niets. 
- Het duurt lang voordat ik bericht krijg van de indicatie voor de ……. de papieren nog steeds niet 

ontvangen. 
- Ik heb een dochter met beperking geen hulp in huishouding geen rolstoel en geen 

woningaanpassing. Ze werkt 4 dagen in de week bij …….  
- Ik weet dat niet. 
- De buitenboel toilet niet alleen de vloer. 
- Meer luisteren naar de vraag. 
- N.v.t. 
- Zou niet weten. 
- Maar krijg nooit een gewoon leven er is altijd een scherp randje dat blijft. 
- Wij zouden het niet weten. 
- …… totaal niet tevreden over. 2 uur is te weinig. Communicatie met planner van …… vaak 

moeizaam. Erger me ook over de afsluiting van administratie. 
- Dat de huishoudelijke medewerkster alleen met de mobiel bezig is in haar pauze. Werkt vaak 

met telefoongesprekken voeren fam. in buitenlandse taal. 
- Aandachtspunt van de WMO kreeg mijn man een rolstoel met ondersteuning deze moest 

ingeleverd worden want kon door de WLZ niet meegenomen worden. 
- Huishoudelijk hulp kan beter. Als vaste hulp ziek is is er geen andere hulp beschikbaar. 
- Gaat prima. 
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- Vragenlijst richten aan mantelzorger. Client kan deze niet invullen ivm Alzheimer. 
- Hulp zou liever via lokale instanies moeten gaan. Bij onderdeel 3 lichamelijke beperkingen 

beperken de activiteiten en zelfredzaamheid. 
- Alles gaat goed. 
- Begeleiding. 
- De groenvoorziening waar ik woon. 
- Weet ik niet. 
- Voorlopig gaat alles goed. 
- Kan altijd veel beter. 
- Er blijft altijd wel iets dat beter kan. 
- De scootmobiel is nogal eens onduidelijk vooral met de wisselingenovernamens. Hulp bij 

pechmankementen duurt lang. 
- Het kan niet beter voor mij. 
- Meer ondersteuning wat ik nu krijg. 

 
9. Antwoorden op open vragen (Jeugd) 

 
a. Wat vindt u goed gaan? 
 

- Het lezen. 
- Dochter (en wij als ouders) weten nu beter om te gaan met zijn ADHD. Medicatie werkt goed en 

dochter voelt zich prettiger. 
- Dat de gemeente meedenkt. 
- Ze kan nu beter lezen. Ze heeft nu meer vertrouwen, 
- Nvt. 
- Samen met mijn dochter gaat het thuis beter. Het is rustiger in huis. 
- We kunnen samen beter praten. 

 
b. Wat kan er volgens u beter? 
 

- Niets. 
- N.v.t. alles is gegaan zoals afgesproken. 
- Wij hebben de voldoende hulp gehad en aangeboden gekregen. 
- Geen opmerking 
- Nvt. 
- Meer luisteren. 
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Voorwoord en contract voor de lezer 
 
Effectmeting met verhalen 
De gemeente Woerden heeft behoefte aan inzicht in het effect van het voorliggend veld en het 
project ‘Sociaal Werken in de wijk’ op het leven van de inwoners van Woerden. De gemeente heeft 
aan K2 gevraagd deze effecten te meten aan de hand van verhalen. In juni 2020 is de nulmeting 
uitgevoerd onder inwoners, vrijwilligers en professionals uit het veld. 
 
Voor dit onderzoek is de methode storytelling ingezet. Met deze methode worden ervaringen in de 
vorm van verhalen van mensen naar boven gehaald. Uit alle verhalen herleiden we een aantal 
patronen. Deze patroonanalyse geeft de ervaringen binnen de populatie weer. Het patroon is 
representatief voor de onderzochte groep, in dit geval de inwoners, vrijwilligers en professionals uit 
het veld in Woerden. 
 
Onderzoeksopzet 
In samenspraak met de gemeente zijn de volgende zes onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Wat is de inzet op het voorliggend veld? 
2. Wat is het effect van het voorliggend veld op het leven van de inwoners? 
3. Sluiten de voorzieningen aan op de leefwereld van de inwoners? 
4. Hoe ervaren inwoners de buurt en hun eigen netwerk?  
5. Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende organisaties? 
6. Wat is het effect van de buurtverbinders?  

 
In mei en juni 2020 heeft K2 gesprekken gevoerd met 20 inwoners en 10 professionals/vrijwilligers. 
Centraal in de gesprekken stond hoe de inwoners de vrij toegankelijke voorzieningen ervaren, hoe ze 
de buurt ervaren en hoe professionals de samenwerking tussen de verschillende organisaties 
ervaren.  
 
In totaal hebben we uit de gesprekken 175 verhalen gevangen. Uit deze verhalen zijn 16 patronen 
herleid. De patronen geven antwoord op één van de zes bovenstaande onderzoeksvragen.  
 
Leeswijzer 
Elke onderzoeksvraag is een hoofdstuk in deze patroonanalyse. Iedere onderzoeksvraag wordt 
beantwoord met één of meerdere patronen. We beschrijven en onderbouwen ieder patroon. 
Daarnaast worden de patronen ondersteund door een selectie van verhalen. Dit zijn niet de enige 
verhalen. Een volledig overzicht van de verhalen is te vinden in het bijbehorend “Verhalenweb”.  
 
Contract voor de lezer  
Voordat u verder leest maken we graag een paar afspraken voor het lezen en delen van de verhalen: 

• Neem de verhalen serieus, ze zijn authentiek en opgeschreven zoals ze verteld zijn. 
• Laat de verhalen altijd heel, als ze schriftelijk worden doorverteld. 
• Raad niet naar de verteller van het verhaal. Het gaat niet om de boodschapper. Het gaat om 

de boodschap en de betekenis die de verteller eraan geeft. 
 
Kanttekeningen  
We vinden het belangrijk om onderstaande punten te vermelden voorafgaand aan het lezen van dit 
rapport, omdat dit van invloed kan zijn op de uitkomsten van het rapport: 

• De gevraagde inwoners voor het onderzoek waren voornamelijk ouderen. Hierdoor is er 
minder zicht op de ervaringen van volwassenen en jongeren in Woerden. De ouderen zijn 
waarschijnlijk wel de grootste groep die gebruik maken van de vrij toegankelijke 
voorzieningen. 
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• Er zijn door de gemeente bepaalde organisaties gevraagd om inwoners aan te leveren voor 
het onderzoek. Dit kan van invloed zijn op de resultaten. Om dit te compenseren zijn we voor 
het onderzoek nog naar het dorpshuis geweest om willekeurig mensen te bevragen op hoe 
zij de vrij toegankelijke voorzieningen ervaren in Woerden.  
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Vraag 1: Wat is de inzet op het voorliggend veld? 
 
Patroon 1.1 
Inwoners komen voornamelijk via andere inwoners/vrijwilligers in het vrijwilligerswerk terecht.  
 
We zien dat inwoners via verschillende wegen in het vrijwilligerswerk terecht komen. Vrijwilligers 
hebben vaak al zelf het idee dat ze ergens in de buurt iets willen bijdragen. Ze komen via andere 
vrijwilligers of inwoners met het vrijwilligerswerk in aanraking. Soms is het zien van vrijwilligerswerk 
al de trigger om zelf ook vrijwilligerswerk te gaan doen.  
 

 

 
Tip: maak bij het werven van nieuwe vrijwilligers gebruik van de inzet van bestaande 
vrijwilligers en werf op plekken waar vrijwilligerswerk plaatsvindt.  

 
Verhalen die dit patroon ondersteunen:  
 

Zodoende ben ik erbij gekomen  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik had al taalmaatje hier in Harmelen. Dus die heb ik al een aantal jaar. En daardoor had ik ook 
al veel contact met het consultatiebureau. En toen heb ik altijd wel verteld, dat ik dit wel 
ontzettend leuk vindt, om ook met vrouwen bezig te zijn. Of ja, mensen met een taalachterstand, 
dat ik ze daarmee kon helpen, zo ben ik dan ook bij mijn taalmaatje gekomen. En toen gaf zij aan 
dat dit gestart werd en iemand anders had dat geïnitieerd. En daar hadden ze wat hulp bij nodig 
en zodoende ben ik erbij gekomen.  
 
Juni 2020  
 
 
Vrijwilligerswerk gaan doen  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Mijn man was overleden en toen zat ik natuurlijk alleen en toen kwam er op een gegeven 
moment een buurtbewoner die ik wel kende, omdat ze bij mij in de buurt woonde. En die kwam 
vragen aan mij hoe het met me ging. Dat vond ik heel schattig en die zat dus te vertellen dat ze 
vrijwilligerswerk deed in het dienstencentrum en dat is nu gesloten. Dat is een 
activiteitencentrum dat al zo lang als ik me kan herinneren open is. Waar we eigenlijk altijd in en 
uitliepen. En daar ben ik toen op vrijdagmiddag met haar vrijwilligerswerk gaan doen. En dat is 
op een gegeven moment uitgebreid. Op maandag koken en op donderdag koken. Heel leuk. En 
koffie-ochtenden en begeleiden bij spelletjes die daar allemaal gedaan worden. Bridgen en 
Jokeren enzovoort, dan zorgen wij voor de koffie.  
 
Maar dat is dus allemaal weer afgesloten en toen is de Plint geopend. En toen zijn wij eigenlijk 
met die bij het dienstencentrum werkten, zijn wij over gegaan naar de Plint en daar ben ik 
eigenlijk al, ja… mijn man is twintiger jaar geleden overleden dus ik doe denk ik al zo’n twintig 
jaar vrijwilligerswerk. Niet zo lang bij de Plint, maar wel over het geheel genomen bij het 
dienstencentrum.  
 
Juni 2020 
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Iemand te helpen  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik heb een taalmaatje, die zit bij de opvang bij een organisatie en daar ga ik dan naar toe. Toen 
ik me opgaf als taalmaatje heb ik de training gevolgd in bibliotheek in Woerden. Via een oud-
collega uit het onderwijs ben ik daar terecht gekomen. Ik wilde vrijwilligerswerk doen en dacht: is 
het niet leuk iemand te helpen met de taal. Dan oefen je een uurtje per week volgens een 
programma de Nederlandse taal. Mijn vriendin heeft een Marokkaanse mevrouw en ik doe het 
bij een oudere mevrouw waar het moeizaam gaat. Het heeft ook een sociaal aspect zodat ze 
haar verhaal kwijt kan. Een derde van de tijd gaat op aan gesprekken en dan luister je vooral. Ze 
waardeert het heel erg.  
 
Juni 2020 

 
Patroon 1.2  
Vrijwilligers kijken naar wat (wel) mogelijk is. 
 
Vrijwilligers hebben een andere rol dan behandelaars of zorgprofessionals. Dit zorgt ervoor dat zij op 
een andere manier omgaan met de inwoners. Ze kijken vaak wat meer naar wat er mogelijk is om 
samen met een inwoner te doen. Meestal komen professionals en behandelaars hier niet aan toe. 
Een vrijwilliger biedt daardoor op een andere manier ondersteuning. Het zit hem soms in de kleine 
dingen, zoals meegaan naar een vereniging om te kijken of dat iets voor iemand is. Soms wordt er 
ook gekeken met een vrijwilliger hoe iemand zelf iets bij kan bijdragen. Bijvoorbeeld een inwoner 
met een beperking die graag op een manier die bij hem past andere inwoners wilt ondersteunen.   
 

 

Het heeft voor inwoners meerwaarde als ze ondersteuning krijgen van een vrijwilliger 
op onderdelen die voor de inwoner belangrijk zijn, maar die behandelaars/ 
zorgprofessionals niet (kunnen) bieden. Bevorder daarom het contact en de 
samenwerking tussen behandelaars/zorgprofessionals en vrijwilligers(organisaties), 
zodat zij elkaar weten te vinden als hier een vraag op ontstaat bij een cliënt. 

 
Verhalen die dit patroon ondersteunen:  
 

Gewoon voor even een praatje 
 
Een professional vertelt: 
 
Ik had laatst een blinde meneer... was ik op bezoek. Ja die zegt van: jeetje, er vallen best een 
hoop dingen af. Uiteindelijk kwamen we er toch bij uit dat hij het wel leuk vond om mensen uit 
de andere culturen... En toen kwamen we opeens op taalmaatje uit. Dan denk ik: ja dat is toch 
ook eigenlijk... dat kan eigenlijk best als het alleen op spreken is. Dus dat heeft hij gedaan.  
 
Toen begon die coronaperiode. Ik denk: bel toch nog wel even terug hoor. Hij had al een 
intakegesprek gehad en nee, hij was al ingeschreven als vrijwilliger maar nog niet gekoppeld. 
Want zij doen die gesprekken in de bibliotheek en de bibliotheek was dicht. Toen heb ik nog 
gebeld en toen kwamen we er ook nog op van: misschien wil je nu wel… In coronaperiode vragen 
ze ook vrijwilligers die gewoon regelmatig mensen bellen, gewoon voor even een praatje. Daar 
heeft hij zich voor aangemeld, dus dat is wel leuk. Dus eigenlijk waren we op zoek naar een 
activiteit en we kwamen uit op vrijwilligerswerk. 
 
Mei 2020  
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Even samen willen doen 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Hoe kan die week wat leuker worden? Dan gaat de vrijwilliger bijvoorbeeld mee. Om alleen naar 
een clubje te gaan is bijvoorbeeld lastig, zeker als ze lang alleen zitten, partner verloren, hoe ga ik 
daar naartoe? Wat we dan bijvoorbeeld doen is met een vrijwilliger samen gaan. Ze gaan 
bijvoorbeeld kijken bij Sinar Maluku, het buurthuis, want alleen naar binnen gaan is spannend. Ga 
je samen, misschien nog een keer en een derde keer kan iemand alleen.  
 
En dan heb je bijvoorbeeld allemaal plekken bij de Plint, bij andere clubjes, wij gaan die clubjes 
niet allemaal doen maar wij willen vooral mensen daar naartoe begeleiden omdat ze dat zelf 
moeilijk vinden. En als zo’n clubje niet past dan ga je opzoek, naar wat past dan wel? Soms 
koppelen we ouderen onderling aan elkaar. Dat wordt dan ook even begeleid. Je merkt dat mensen 
dat vooral toch even samen willen doen met iemand. Dat is wat je bij thuisbezoek doet. En bij de 
bus heb je natuurlijk alle ouderen die je spreekt. Want soms is het een boodschappenvraag en dan 
zeggen we van: joh je kan naar de Plusbus.  
 
Mei 2020 

 
 
Een soort verrijking 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
We hebben een gezin waarbij de ouders allebei een licht verstandelijke beperking hebben, die 
konden nu niet meekomen met het thuisonderwijs. Daar is een vrijwilliger op afstand, inmiddels 
niet meer op afstand, maar die komt nu daar ook om te kijken van: hé, hoe kan ik dat stukje 
schoolwerk ondersteunen. Omdat ouders dat door de beperking gewoon zelf niet op kunnen 
pakken en er ook geen netwerk is dat ze dat op kunnen pakken.  
 
Maar wij zien ook juist dat wanneer het kindje zelf een beperking heeft, waardoor er 
gedragsproblemen ontstaan, dat dat voor veel druk binnen het gezin zorgt, en dat er een 
vrijwilliger langskomt als een soort rolmodel. Zodat moeder ook kan kijken van: hé, je zou ook op 
deze manier een stukje opvoeding kunnen doen. Of juist als een soort time-out functie, dat het 
kindje met een beperking naar een ander gezin toegaat, zodat er in het huidige gezin wat meer 
rust ontstaat. Zodat ouders ook tijd hebben voor de andere kinderen binnen dat gezin, maar ook 
tegelijkertijd dat het voor het kindje met een beperking een soort verrijking is om ook een andere 
omgeving te zien. Omdat we vaak zien dat deze kinderen wat minder naar buiten gaan, of 
minder activiteiten ondernemen. Dan is het ook juist heel prettig om af en toe in een ander gezin 
mee te kunnen eten of om op een zaterdagmiddag daar te kunnen spelen.  
 
Juni 2020 
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Vraag 2: Wat is het effect van het voorliggend veld op het leven van 
de inwoners? 
 
Patroon 2.1 
Vrijwilliger zijn geeft (kwetsbare) vrijwilligers een doel en gevoel dat ze nuttig zijn voor de 
samenleving.  
 
Vrijwilligers bieden niet alleen ondersteuning aan andere inwoners, maar het geeft hen zelf ook 
voldoening, het gevoel van nut te zijn en te kunnen bijdragen in de maatschappij. Voor vrijwilligers 
die naast hun vrijwilligerswerk geen werk hebben of weinig sociale contacten, geldt dit extra. 
  
Deze vrijwilligers zijn zelf soms kwetsbaar. Het vrijwilligerswerk kan hen dan een doel en 
ontwikkelkans bieden. Er is echter ook een keerzijde. Het lukt niet altijd om voor kwetsbare 
vrijwilligers het juiste vrijwilligerswerk te vinden. Vaak hebben deze mensen net wat meer 
ondersteuning nodig en dit is niet altijd mogelijk.  
 

 

Vrijwilliger zijn geeft kwetsbare inwoners een doel en gevoel dat ze nuttig zijn voor de 
samenleving. Ook dat is een effect op het leven van een inwoner. De vrijwilligers-
organisaties in gemeente Woerden bieden hier een kans voor. De gemeente kan deze 
organisaties ondersteunen door ze te faciliteren in het volgen van trainingen hoe met 
kwetsbaardere vrijwilligers om te gaan. 

 
Verhalen die dit patroon ondersteunen:  
 

Dat je nog van nut bent 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Dat geeft ook voldoening toch? Je hebt het gevoel dat je nog van nut bent. Dat je bestaat, laat ik 
het zo zeggen. Als je thuis zit dan zit je alleen maar met jezelf. Je kan soms heel goed met jezelf 
door een deur, maar het is soms ook vreselijk saai. Het is toch ook heel leuk om met elkaar te 
lachen en met elkaar dingen te doen.  
 
Juni 2020  
 
 
Fantastisch om te zien  
 
Een vrijwilliger vertelt:  
 
Met name de vrijwilligers die bij ons binnenkomen en die nemen ook weer andere mensen mee. 
Mensen melden zich aan als vrijwilliger en dan is het van: kom maar weet je wel, dat is prima. 
Dan is het: kijk dit zijn onze activiteiten en daar kunnen we hulp bij gebruiken. Dan laten we 
mensen eerst een beetje vrij, want je gaat niet eerst vragen van: wie ben je en wat doe je. We 
laten het altijd in het begin een beetje. En dan blijkt dat je een eerste stap voor hun buiten de 
deur bent, dat ze al jaren binnen zitten, en eigenlijk straatvrees hebben of niet met een ander 
over hun problemen durven te praten, die er dan opeens uitkomen. Dat is wel mooi om te zien, 
dat ze dan zeggen van: we voelen ons thuis en wat fijn dat het hier is en jullie zijn hartelijk. Ze 
merken dan ook dat ze iets kunnen. Dat ze meer zelfvertrouwen krijgen van: oh, ik kan dus ook 
sociaal zijn voor andere mensen. Ik kan koffiezetten en een praatje maken, maar ook creatief zijn 
met breien en haken of een spelletje doen en dat is heel mooi.  
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En daarnaast hebben we ook stagiaires van de praktijkschool, het Ventura college. Dat zijn ook 
mensen die eigenlijk nog niet weten wat ze gaan doen en hoe ze het gaan doen. En die denken 
ook altijd: ik kan niks. Maar het is leuk om zo’n stagiaire dan zo’n heel jaar te begeleiden en dat 
je ze naar een plan kan brengen van: dit is geschikt bij jou en zoek daarin je opleiding. En dat zijn 
leuke dingen om mee te maken, dat geeft je hartstikke veel energie. 

 
En dan kom je tot de ontdekking dat de vrijwilligers, een netwerk hebben en die bereiken dan 
ook weer andere mensen en die komen dan ook weer graag. Dan zie je dat een vrouw die bijna 
blind is met een grote loep zit te haken, dat is gewoon fantastisch om te zien. En die spelletjes 
komt doen en eigenlijk gewoon elke dag wil komen. Gewoon met de taxi en met de taxi weer 
terug.  
 
Mei 2020 

 
 

Goed bezig 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ben vrijwilliger in de tuin. Er is een moestuin en een bloementuin en ik heb vorig jaar ook wel 
gekookt voor een groep Eet Je Mee. Eens in de twee weken, waarin mensen gewoon eten. En dan 
vind ik het erg leuk, om producten uit de moestuin op tafel te zetten.  
 
Het is niet alleen dat ik bijdrage lever. Ik vind het belangrijk dat de woonomgeving er netjes uit 
ziet, schoon. Ik meld ook nog wel eens bij de Buiten Beter gemeente app, ik ben daar wel actief 
in. Die tuin is niet alleen voor mijzelf, maar het ziet er ook prachtig uit. Dus voor de omgeving is 
dat prettig. Dus voor de woonomgeving als geheel vind ik dat belangrijk.  
 
Het levert op dat mensen het heel leuk vinden dat ik in de tuin aan het werk ben, en dan… Ze 
kennen me meestal wel. En dan: goed bezig, ziet er goed uit. Dat is leuk. En gewoon vanuit het 
buurtwerk wordt dat gewaardeerd. Zeker. Met je collega’s. Dat is ook waardering.  
 
Juni 2020 

 
 

Verhalen die de andere kant van het patroon ondersteunen:  
 

De wat kwetsbaardere vrijwilliger 
 
Een professional vertelt:  
 
We merken ook wel dat de wat kwetsbaardere vrijwilliger soms aanklopt, met iets van bagage. 
En dan lukt het gewoon soms niet, hoe graag ze ook willen. Dat is wel een lastige soms, want 
niet elke vrijwilligersorganisatie kan dan de begeleiding bieden die je eigenlijk nodig zou hebben.  
 
We zien dan ook dat mensen soms weer afvallen, terwijl ze eigenlijk heel graag willen. Of dat ze 
inderdaad twee, drie keer afzeggen en dat een organisatie dan denkt: hier hebben we niets aan. 
Terwijl een organisatie niet de situatie meeneemt waardoor dat komt. Wij weten dan misschien 
wel van: die meneer of mevrouw heeft nu net een wat mindere week, dan heb je dat soms. Maar 
dat kan niet bij elke vrijwilligersfunctie. Als je iemand hebt bij de uitgifte van de Voedselbank, tja, 
daar moet iemand staan. Dus dan kan je niet zeggen: sorry, ik ben voor de derde keer achter 
elkaar ziek. Dat kan niet. Dat kan eigenlijk alleen als je extra bent. 
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En aan de andere kant, is dat ook wel weer de druk op de vrijwilligers… Ook wel weer hoog. Dat 
ze die extra begeleiding niet helemaal kunnen bieden. En dat ze dan denken: dan liever niet, 
want dan zijn in ieder geval de hulpvragers niet de dupe. Dus dat is een beetje ook lastig. Waar 
de ene organisatie het heel graag wil doen, en de anderen willen wel heel graag deze kwetsbare 
vrijwilligers in dienst hebben, maar het is meestal niet hun core business. Het is niet waar ze 
ontstaan zijn. Dat maakt het lastig.  
 
Juni 2020 
 
 
Waarschijnlijk net zo kwetsbaar als hij 
 
Een professional vertelt:  
 
Dat is vooral een bepaalde doelgroep. Die trekken elkaar vooral aan en het is gewoon best wel 
een kwetsbare doelgroep. Als ik een cliënt heb waarvan je weet: die heeft wat nodig, dan denk ik 
wel van: is dat dan goed voor diegene. Om juist bij die kwetsbare groep een weer kwetsbare 
persoon te treffen. Daar zijn we heel bewust van. Want het heeft ook een bepaalde dynamiek… 
speelt daar zich af. 
 
Ik heb zelf een cliënt begeleid, die had daar best wel een beetje een nare ervaring voor zichzelf, 
een soort conflictsituatie. Terwijl die zelf heel erg bereid was om dingen te gaan doen. Hij was 
met pensioen, dus hij dacht: ik kan van alles doen. Het was ook wel een beetje een bijzondere 
man, hij had hele leuke hobby’s en dat was dan net weer niet te vinden in Woerden. Toen ik hem 
leerde kennen, was er vooral die dynamiek. Volgens mij had hij een soort aanvaring met een 
vrijwilliger gehad. Die had zich een beetje hiërarchisch opgesteld en dat is een gevoelig punt voor 
hem. Dus dat was een trigger geweest. En omdat die man vrijwilliger was en waarschijnlijk net 
zo kwetsbaar als hij, als deze man, was dat wel, gewoon een beetje voet bij stuk gebleven en kon 
er geen gelijkwaardig gesprek tot stand komen. Terwijl hij dat heel graag gewild had.  
 
Juni 2020 

 
 
Patroon 2.2 
Door de inzet van vrijwilligers(activiteiten) ontmoeten inwoners elkaar, waardoor sociale 
contacten ontstaan en eenzaamheid wordt tegengegaan.  
 
Doordat vrijwilligers zich inzetten zijn er voor inwoners activiteiten in Woerden die laagdrempelig 
zijn. Inwoners kunnen een bakje koffiedrinken, spelletjes spelen, praatje maken, etc. Tijdens deze 
activiteiten ontmoeten inwoners elkaar en doen ze sociale contacten op. Veel inwoners geven aan 
dat ze hierdoor niet meer eenzaam thuis zitten. Het zorgt ervoor dat ze onder de mensen zijn en een 
daginvulling hebben. De inwoners ontmoeten elkaar tijdens de activiteiten, het valt de vrijwilligers 
ook op als iemand langere tijd niet aanwezig is.  
 

 

 
De inzet van vrijwilligersactiviteiten is van groot belang om de eenzaamheid onder 
inwoners tegen te gaan. Blijf hier vooral op inzetten.  

 
 
Verhalen die dit patroon ondersteunen:  
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Niet achter de geraniums 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ben eruit. Ik zit de hele dag alleen en ik ga niet achter de geraniums zitten, dus dan ga ik 
daarheen. En dan zit je met die en met die, en een leuk praatje en je hoort nog eens wat. Het is 
heel gezellig daar. Het is heel leuk. Ik ben er heel blij mee dat die er is.  
 
Je zit de hele dag alleen en als ik daar heen ga dan is het nog gezellig. Ik kan wel in huis blijven 
zitten, maar daar hoor je niks en ik zie niks. Daar hoor je nog eens wat. En dat vind ik gezellig. 
Lekker koffiedrinken of theedrinken je kan er van alles. Donderdagmiddag eet ik daar altijd soep 
en een broodje. Dat is altijd donderdag ’s middags. En een toetje krijg je dan. En dinsdag ’s 
avonds eet ik daar dan. Dan krijgen we gewoon avondeten.  
 
Heel gezellig vind ik het daar. Echt waar ik ben heel blij met de Plint.  
 
Juni 2020 
 
 
Zo is de eenzaamheid niet zo groot 
 
Een inwoner vertelt:  
 
En ik heb nou ook sinds kort een vrouw die belt, gescheiden vrouw, en dan hebben we een half 
uurtje een gesprekje door de telefoon hoe het gaat en alles. En dat vind ik ook perfect. En zelfs 
zaterdagmiddag ging ze me voor mijn verjaardag effe feliciteren en alles. En dat was leuk. 
 
Ik ken haar via Kwadraad, want ze had behoefte om mensen te kunnen helpen die zich eenzaam 
voelen. Om ze zo uit de eenzaamheid te kunnen halen. En dat is twee keer in de week. En dan 
hebben we effe een gesprekje en dan is het leuk. Ik vind alles heel onverwachts, met dat spel, en 
me feliciteren. Ja, en dat is gewoon leuk. Zo is de eenzaamheid niet zo groot. 
 
Juni 2020  
 
 
Veel betekenen voor mensen 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik zie wel dat sommige vrijwilligersdiensten echt wel heel belangrijk zijn voor inwoners. We 
hebben bijvoorbeeld de Plusbus en we hebben mensen die gaan het liefst elke maand twee, drie 
keer mee met een uitje. Dat kan nu bijvoorbeeld helemaal niet en die mensen missen dat echt 
ontzettend. En ook de samen eten groep. Dat het echt wel binding geeft. En ook echt 
vriendschappen daar ontstaan.  
 
Net zoals de dagbesteding bij Rembrandt voor mensen met lichte dementie, die eigenlijk nog te 
goed zijn om naar een zorgboerderij te gaan. Dat is echt een ontlasting voor mantelzorgers, 
gewoon even een paar uurtjes even geen zorg hebben.  
 
Ja dat zijn echt wel wat vrijwilligersdiensten die heel veel betekenen voor mensen. 
 
Juni 2020 
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Een lach op hun gezicht 
 
Een vrijwilliger vertelt:  
 
Mensen die elkaar weer ontmoeten, dat hebben wij dus voornamelijk als de mensen 
pannenkoeken komen eten en daarna bingo komen spelen. Dat mensen elkaar ook weer 
ontmoeten van vroeger. Oh was jij die en heb jij daar op school gezeten? Oh maar dan ken je die 
ook! Dan komen er allerlei verhalen los. Over verkeringstijden en schooltijd. Het is gewoon 
hartstikke leuk dat mensen elkaar weer ontmoeten.  
 
En wij hebben grote foto’s hangen, want Molukkers hebben hier 15 jaar in kampen gewoond hier 
in Woerden en daar hangen grote foto’s van. En dat is vaak ook een herkenning van: oh, ik 
kwam bij die en dat was een kennis van die en een vriendje van die en dan komen er hele 
verhalen los. Het is zo leuk om dat mee te maken. Mensen gaan gewoon weer blij weg. Ik vind 
dat het allermooiste, dat mensen weer blij en vrolijk de deur uitgaan. En allemaal weer een lach 
op hun gezicht hebben.  
 
Mei 2020 

 
 
Dan is je middag zo om 
 
Een inwoner vertelt: 
 
We hebben hier een stel ontzettend enthousiaste mensen die van alles bedenken voor de 
senioren. En die hebben toen de Thuisbus bedacht. Dat is gewoon een grote kampeerauto, en die 
gaat op verschillende plekken, zes verschillende plekken van Woerden staan. En dat was gisteren 
ook zo fijn. En dan hebben ze koffie en thee, ze maken gezellige zitjes, en nu waren de zitjes 
natuurlijk anderhalve meter uit elkaar. En dan zit je met zijn tweeën om zo’n zitje heen en je 
krijgt lekker je drankje en je koekje erbij. En, het praatje is natuurlijk de bedoeling en dat duurt 
dan twee uur en dan gaan ze weer opstappen en dan rijdt de bus ook weer weg, als alles weer 
ingeladen is. Ze hebben natuurlijk al die stoeltjes en kussentjes, hebben ze aan boord. En ze 
zetten een gezellig bord neer van: het terras is geopend! Met een uitroepteken, dat klinkt heel 
gezellig hoor! Dat moet ik je zeggen.  
 
Dat was ontzettend leuk. En dat was gisteren dan ook weer zo’n beetje de eerste week dat ze dat 
doen. Alle stoeltjes waren bezet. En het wisselt ook nog een klein beetje, iemand die dan maar 
een uurtje kan blijven. Dan kan er weer een ander komen en zo gaat dat. Dus het gaat allemaal 
heel gemoedelijk. En dan zijn er ook weer een stuk of vier, vijf, vrijwilligers. Een paar gingen er 
met de fiets en twee gingen er met de bus. En die verzorgen dat dan allemaal. En dat kost ook 
niks. Het is allemaal zo leuk wat die mensen doen. En dan is je middag zo om. Om van, even 
kijken wat was het nou, half drie tot half vijf. 
 
Juni 2020 
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Patroon 2.3 
Door de inzet van vrijwilligers(activiteiten) doen inwoners weer mee in de samenleving en wordt 
hun ondersteuningsvraag genormaliseerd.  
 
Inwoners ervaren door de inzet van vrijwilligers weer dat ze mee doen in de samenleving. Ze worden 
ondersteund op de gebieden waar zij dat op dat moment nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat de 
inwoners zich verder kunnen ontwikkelen. Vrijwilligers kunnen inwoners hier goed bij helpen, omdat 
hiervoor geen professionele kennis nodig is. Daarnaast zorgt de hulp van een mede inwoner en 
vrijwilliger ervoor dat de hulpvraag van een inwoner genormaliseerd wordt. De ene inwoner helpt 
namelijk de ander, waardoor het minder op een hulpvraag lijkt.  
 
Verhalen die dit patroon ondersteunen:  
 

Die vrijwilliger 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik kom uit het buitenland en in het begin waren er veel vrijwilligers die hielpen mij met mijn 
ontwikkeling. Het dorpshuis heeft ook geholpen om een vrijwilliger voor mij te vinden. Die 
vrijwilliger heeft mij geholpen met boodschappen en wij hebben hier afspraken gemaakt om 
samen thee te drinken en te praten. Het is super goed en prima dat er iemand voor mij was. Het 
was een hele grote hulp. 
 
Met de vrijwilliger ben ik ook in de bibliotheek in Woerden geweest. Daar heb ik een persoon 
ontmoet en die heeft een taalschool voor mij gevonden, de taaluniversiteit in Utrecht. En nu na 
drie jaar kan ik zeggen dat ik ook een inwoner ben.  
 
Juni 2020 
 
 
Ontstaat het normale leven gaandeweg 
 
Een professional vertelt:  
 
Het is begonnen met twee vrijwilligers, zij deden al heel lang opvang van mensen die in crisis 
zaten en dat deden zij vrijwillig. Daar ontstonden best wel wat… Dat zijn hele bijzondere gevallen 
die ze hebben kunnen helpen. Op een gegeven moment heeft de gemeente gezegd van: wij 
vinden het ook goed als er professionele zorg aan wordt toegevoegd. Toen heeft het Leger des 
Heils de professionele zorg en opvang op zich genomen voor de Woerdenaren. 
 
Je ziet nog steeds dat de basis van hoe ze die opvang bedacht hebben, is de vrijwillige 
hoofdbewoners… Dus mensen leven daar in een soort, in een heel normaal huis, maar wel met 
een goede buur. Een van de opvanglocaties waar ze begonnen zijn is een vrijstaand pand aan het 
water. Mensen komen best wel in crisis soms binnen, echt in een staat van overlevingsstand, 
van: hoe houd ik het allemaal bij elkaar? En die hoofdbewoner, dat is dan zijn thuis. Wat er dan 
gebeurt is dat hij aanbiedt om een keer te gaan vissen daar. De vader van de hoofdbewoner is 
ook een visser, dus dan ontstaat er een soort mengelmoesje. Eigenlijk ontstaat het normale leven 
gaandeweg.  
 
Juni 2020 
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Nieuwe vrijetijdsinvulling 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
We hadden een meisje van 16 jaar die het lastig vindt om vrijetijd invulling te geven. Zij zit zelf 
op speciaal voortgezet onderwijs en dan zetten wij daar een vrijwilliger in om mee te gaan 
kijken, stapsgewijs, samen. Van: waar liggen jouw interesses en welke activiteiten zullen daar 
passend bij zijn? En vervolgens ook samen naar die activiteiten toegaan, en kijken van: is het ook 
daadwerkelijk iets? Zou je je hiervoor kunnen aanmelden? Zou je het leuk vinden? En op die 
manier echt samen kijken van: welke stap kunnen we nemen. En wellicht heb je dan een nieuwe 
vrijetijdsinvulling.    
 
Juni 2020 
 
 
Gewaardeerd hoe je bent 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik heb sinds kort dagbesteding. Via de maatschappelijk werkster ben ik bij X gekomen en daar 
doe ik drie ochtendjes in de week een beetje dagbesteding. En bevalt me goed.  
 
In 2018 ben ik voor 100 procent afgekeurd, en nou ben ik een beetje met dagbesteding bezig. 
Dat bevalt goed, je bent weer een beetje onder de mensen. Want alleen is wel alleen hè? Want ik 
ben in 2018 m’n vrouw verloren. En allebei m’n ouders ben ik verloren. In vijf jaar tijd heb ik ze 
alle drie kwijtgeraakt.  
 
Nu ben ik magazijnbeheerder geworden. Dus ik geef spullen uit voor de monteurs die allemaal 
fietsen repareren. Ik bestel nieuwe dingen als het nodig is en af en toe een helpende hand. Zo 
kom ik een beetje de ochtend door. Je wordt gewaardeerd hoe je bent. Niet naar gekeken, dat je 
afgekeurd bent. Je wordt gewoon gewaardeerd. Hoe je echt bent.  
 
Juni 2020  
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Vraag 3: Sluiten de voorzieningen aan op de leefwereld van de 
inwoners?  
 
Patroon 3.1 
Het dorpshuis en de bibliotheek maken het mogelijk om op een laagdrempelige manier in contact 
te komen met andere inwoners, buurtverbinders, professionals en vrijwilligers.  
 
Inwoners gaan gemakkelijk naar het dorpshuis en de bibliotheek. Ze voelen hier geen drempel die 
wellicht bij andere voorzieningen of activiteiten wel gevoeld wordt. Ze komen hier in eerste instantie 
om een boek te lenen of een kopje koffie te drinken, maar ontmoeten tijdens hun bezoek op een 
laagdrempelige manier ook andere inwoners en vrijwilligers en professionals van de gemeente of 
andere organisaties. Inwoners weten dat ze met eventuele vragen terecht kunnen in het dorpshuis.  
 

 

 
Inwoners weten de weg te vinden naar het dorpshuis en de bibliotheek. Dat de 
buurtverbinders bij deze locaties zitten is echt van meerwaarde. Dit vasthouden dus. 

 
Verhalen die dit patroon ondersteunen: 
 

Die mevrouw 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Als ik iets nodig heb of wil weten, dan ga ik hier in het dorpshuis naar die mevrouw toe. Zij zit 
hier op dinsdag en aan haar kan ik alles vragen. Dan doet zij het even voor me. Als ik vragen heb 
over de belasting ofzo, dan doet zij dat.  
 
Dat is wel heel prettig, want mijn dochter doet het allemaal wel voor me alleen woont ze zo ver 
weg. Dus is het fijn dat er hier iemand is waar ik naar toe kan. 
 
Juni 2020 
 
 
Buurtverbinders 
 
Een professional vertelt:  
 
Mensen weten de buurtverbinders steeds beter te vinden en de term buurtverbinder begint te 
wennen. Het gekoppeld zijn aan een locatie kan de vindbaarheid verhogen. Maar kan ook in je 
nadeel werken als mensen denken dat je alleen maar voor een bepaalde locatie bent in plaats 
van voor de hele wijk, dorp of buurt. Zitten ook in het dorpshuis, daar is het eerder begonnen.  
 
Doordat je in het dorpshuis zit is er ook direct contact met de welzijnscoach, maatschappelijk 
werk en de bibliotheek. Het is voor mensen dan ook laagdrempelig om je even aan te spreken.  
Het is wel belangrijk om constant reclame te maken en te laten zien dat we er zijn.  
 
Mei 2020  
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Even een kopje koffie 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik vind het fantastisch dat de bieb hier is, het is lekker dichtbij. Zou niet weten wat ik zonder de 
bieb zou moeten doen. Altijd gezellig even een kopje koffie drinken en even de krant lezen. Dat 
doe ik wel regelmatig. Verder heb ik namelijk niks.  
 
Juni 2020 

 
 
Patroon 3.2 
Contact met een vrijwilliger is ander contact dan met een professional. Het is minder hulpvrager-
hulpverlener, maar iemand die naast je staat.  
 
Doordat vrijwilligers zelf ook inwoners zijn en geen professional, is de relatie tussen een inwoner en 
vrijwilliger meer gelijkwaardig. In deze relatie is er minder sprake van een hulpvrager en 
hulpverlener, maar meer een inwoner die een andere inwoner helpt. Dit maakt het contact 
laagdrempelig en tegelijkertijd van grote waarde voor de inwoner. Voorbeelden hiervan zijn: 
automaatje, wandelmaatje, boodschappenmaatje en taalmaatje.  
 
Verhalen die dit patroon ondersteunen: 
 

Zijn hart luchten  
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Het is een man die al 10 jaar mantelzorger is voor zijn vrouw, die woont gewoon zelfstandig. En 
van april tot september staat de bus bij ons in de wijk. En die meneer die fietst ongeveer elke 
middag, want hij fietst nog, die fietst elke middag af naar waar de bus is. En dan komt hij echt 
even zijn hart luchten, want hij heeft een klein netwerk. Dan komt hij even een bakkie doen, 
soms is hij er maar een kwartier, en dan komt hij even een bakkie doen, even kletsen met een 
vrijwilliger, even zijn hart luchten. Voor die man is het natuurlijk ook een enorme belasting. Want 
die vrouw woont natuurlijk ook ergens anders. Maar dat is wel heel mooi om te zien. Zo’n man 
heeft geen professionele hulp nodig. Hij komt wel naar de oudermaatje activiteit van ons, maar 
die kan er dus op uit op, eigen initiatief. Hij weet, heel laagdrempelig, het kost niks. Even 
aanwaaien. En voor hem is het dus een hele belangrijke functie. Even ventileren.  
 
Mei 2020 
 
 
Een boodschappenmannetje 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik heb wel, van Hart voor Woerden heb ik een wandelmaatje. Ik had eerst twee keer in de week, 
maar nou moet ze weer werken en dinsdag heeft ze een vrije dag... En dan komt ze om twee uur 
en dan gaan we een uurtje. Lopen we een klein stukje en dan gaan we op een bankje zitten 
praten. Dus dat is wel erg leuk. Dat vind ik heel erg leuk.  
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Dat wandelmaatje heb ik van Hart van Woerden, die hebben me zelf gebeld. Ik heb ook een 
boodschappenmannetje, die heb ik ook van hun. Eerst deed de achterbuurman het. Die staat op 
de camping dus die heeft er geen tijd meer voor. Toevallig belde ze. Ze zegt: ik kom eerst eens 
vragen of je nog steeds een boodschappenmannetje hebt. Ik zeg: die heb ik net afgezegd. Zegt 
ze: dan krijg je van mij weer een nieuwe. Dus die doen echt hun best altijd hoor. 
 
Toen zei ik tegen haar: ik zou zo graag eens iemand hebben waar ik een stukje mee kan lopen en 
wat kan praten. En dan is er een, die heeft een vraag voor een… Die m'n schuttinkje wil 
schilderen. Dus daar belden ze me vanmiddag over op, dat ze morgen even kwam kijken. 
 
Dat werkt heel erg goed. Daar heb ik echt goeie woorden voor, hoor.  
 
Juni 2020 
 
 
Makkelijker dan ik dacht 
 
Een inwoner vertelt: 
 
De eerste keer dat ik hier kwam sprak ik nog geen Nederlands. Maar het was goed want de 
medewerkers konden in het Engels praten, en dat was beter dan ik hoopte. De mensen zijn 
vriendelijk en willen helpen. En ze komen naar je toe, ook als je niks vraagt bieden zij hulp. 
Daardoor was het makkelijker dan ik dacht.  
 
Juni 2020  
 

 
Weer een tussenstap  
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
En bij de bus is het mooi als wij mensen spreken en zien. Ze durven dan wel naar ons toe te komen, 
naar de bus. En dat is dan weer een tussenstap. En dan kunnen we zeggen van: weet u, er is ook 
een buurthuis. Bijvoorbeeld ze staan op de Molenvliet. En dan komen ze bij ons bij de Thuisbus, en 
dan geven we ze een foldertje van Sinar Maluku. En dan, oh oh. En dat is dan weer een mooie 
tussenstap, om ze daarna weer… als ze eenmaal over die drempel zijn dan wil je ze weer over een 
drempel krijgen.  
 
Maar dat is wel echt de kracht van vrijwilligerswerk hoor. Het is heel ander contact dan 
professioneel contact.  
 
Mei 2020 

 
 
Patroon 3.3 
Inwoners worden voornamelijk bereikt door mond-op-mondreclame, het Woerdens krantje en 
flyers.  
 
Inwoners vinden informatie over activiteiten die georganiseerd vooral via flyers in de bibliotheek of 
het dorpshuis en het Woerdens krantje. Daarnaast wordt veel doorverteld onder de inwoners, 
waardoor inwoners het van elkaar horen. Social media wordt minder vaak genoemd, alleen onder de 
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jongere mensen werd Facebook genoemd. Oudere inwoners geven aan de activiteiten niet online te 
zoeken. Het aanmelden voor de activiteiten is voor sommige ouderen lastig, omdat dit vaak online is. 
Sommige ouderen vinden het namelijk erg lastig om zich aan te melden via e-mail.  
 

 

De informatie over activiteiten voor ouderen in de vorm van flyers en een krantje is een 
goede manier om hen te bereiken. Het werkt voor hen het beste als ze zich op een 
offline manier kunnen aanmelden, bijvoorbeeld door middel van een telefoontje of bij 
het dorpshuis. 

 
Verhalen die dit patroon ondersteunen: 
 

Ons-kent-ons samenleving 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Doordat je van jongs af aan bekend bent, weet je wat er te doen is. En door internet en sociale 
media weet je wat er te doen is. Ik ga naar activiteiten voor sociale contacten, kom vrienden 
tegen. En voor de ontspanning. Van mensen die je kent hoor je dingen over het dorp. Vooral van 
mijn man, die is hier geboren en getogen. Doordat mijn man in de carnavalsvereniging zit leer je 
ook veel mensen kennen. Dus dat scheelt wel.  
 
Alles is heel goed toegankelijk en voel me vrij om hier overal binnen te lopen. Komt ook door de 
ons-kent-ons samenleving. Eerste keer hier in de bibliotheek binnengelopen om te kijken of ik 
iemand kon vinden. Toen heb ik uitleg gekregen over hoe het hier werkt. Nu bijvoorbeeld van een 
vriendin gehoord dat er voor kinderen iets georganiseerd worden. Dus daar ga ik ook eens naar 
kijken. 
 
Juni 2020  
  
 
Kaartjes 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Via de Plint. Want daar staat een rek en daar zitten allemaal brieven in en dan kan je zo’n kaart 
eruit halen en dan kan je ze bellen als ze thuis zitten. Dus dat is dan wel makkelijk. Anders had ik 
het ook niet geweten. Maar bij plint kan je een hoop vinden. Die weten meestal alles wel. Er 
liggen altijd wel kaartjes.  
 
Juni 2020 
 
 
Nou laat maar zitten  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Er wordt wel veel materiaal beschikbaar gesteld. Boekjes, folders die je kan halen over wat er 
allemaal speelt. Maar wat ik wel merk is dat er veel meer gaat door middel van de computer, dat 
mensen het dus moeten opzoeken. En dat is voor ons dus wel moeilijker. Dat maakt wel dat 
mensen dan, omdat ze dat niet zo goed kunnen vinden, dan denken van: nou laat maar zitten. 
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Dus als je je met een telefoon ergens kan melden dan is dat voor onze leeftijd prettiger dan 
wanneer je… Ik moet altijd weer aan mijn kinderen vragen hoe het ook alweer is als je een e-mail 
moet versturen. Dat vergeet ik gewoon. Dus dan ben je er zo lang mee bezig. Want dan probeer 
je het eerst allemaal zelf. En dan ben je er zo lang mee bezig dat je het eigenlijk opgeeft en dan 
denk je uiteindelijk van: nou laat maar zitten.  
 
Dus waar ze als gemeente eigenlijk op moeten letten is dat mensen ook wel via de telefoon of via 
folders toch benaderd moeten worden. 
 
Ik zou zelf denken er zouden veel meer, net zoals de Jumbo en de Lidl, daar zou dat eigenlijk 
moeten liggen. Want mensen die moeten nog wel boodschappen doen. Dus dan kunnen ze daar 
de dingen vinden. Want het staat op een heel groot bord ook bij de Plint, maar als de mensen 
daar niet komen, dan zijn het degenen die daar toch al komen, die nemen het dan mee. 
 
Dus degenen die je eigenlijk dan zou willen bereiken die bereik je dan dus eigenlijk niet en daar 
denk ik wel eens over van: hoe zou je dat dan moeten oplossen?  
 
Juni 2020  
 
 
Dat vind ik mooi  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Er worden niet echt dingen in de buurt georganiseerd maar meer vanuit scholen, het dorpshuis 
of vanuit het Oranje comité, dat soort dingen. Met van die feestdagen, dan wordt er echt 
ontzettend veel georganiseerd. Ik vind dat ook altijd leuk, net als de Septembermarkt in 
Harmelen. Dat vind ik ook altijd hartstikke mooi hoe ze dat doen. Dat is een braderie en er 
worden wat optredens gedaan. Dan is er voor alle leeftijden wel wat te vinden. En er is ook een 
rommelmarkt en kleine draaimolens, dat soort dingen. Dus dat is wel echt een begrip in 
Harmelen. Het staat nu allemaal wel een beetje stil natuurlijk.  
En in het dorp zijn dan ook die naaiclubs en plekken om te breien. Ik vind dat echt leuk. Laatst 
zag ik ook dan jongeren met ouderen aan het rummikuppen waren. Dat vind ik gewoon leuk dat 
dat er is. 
 
En om de activiteiten te promoten zijn ze echt langs de scholen gegaan met flyers en de vraag of 
het in de nieuwsbrief mocht, dat soort dingen. Dus ze proberen wel het steeds meer te promoten 
en ik denk wel dat het steeds meer een begrip wordt. En het dorpshuis is supermooi opgeknapt, 
dus daardoor komen mensen ook snel. Want daardoor zag ik ook: oh, er is een cursus schilderen. 
Of van van de Boog, dat is dan met mensen die geen aangeboren hersenafwijking dingen 
verkopen, dat wordt daar dan ook neergezet. Dus zo kom je wel op allerlei manieren in 
aanraking en dat vind ik mooi. Dat doet de buurtverbinder heel mooi vind ik altijd, op de 
communicatie en haar hart en haar passie. En ook alle vrijwilligers hoor, die daar staan. En voor 
de koffie en de thee zorgen. Ja, vind ik echt wel mooi. 
 
Juni 2020  
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Patroon 3.4 
Het is niet altijd inzichtelijk of er wordt aangesloten bij de behoeften van de inwoners  
 
Het aanbod van vrijwilligersactiviteiten in Woerden is groot. Door het groot aantal aan diensten en 
activiteiten in het voorliggend veld, is niet altijd duidelijk waar overlap zit en waar de gaten zitten. 
Organisaties weten niet allemaal van elkaar wat ze doen en of er dingen dubbel gedaan worden. Er 
wordt voornamelijk gesproken over activiteiten voor ouderen, maar het is nog onduidelijk hoeveel er 
voor jongeren wordt aangeboden en of hier behoefte aan is.   
 

 

We adviseren om meer werk te maken van het ophalen van de behoeftes van inwoners. 
Een gezamenlijke monitor of burgerpeiling ontwikkelen kan hiervoor een methode zijn. 
Welke activiteiten worden drukbezocht, wat mist er en waar is geen behoefte aan? Kijk 
daarbij ook naar het aanbod per leeftijdsgroep.  

 
Verhalen die dit patroon ondersteunen: 
 

Omdat ik het niet weet  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Gewoon praktisch is er voor volwassenen denk ik gewoon veel te doen. Er worden cursussen 
gegeven en dat soort dingen, voor ouderen, voor mensen die eenzaam zijn en ook voor de 
peuters denk ik dat er veel is. Voor de basisschoolleeftijd is natuurlijk veel op school, maar ik 
denk wel dat er vanuit school mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een techniekcursus te volgen, 
daar wordt het ook voor gebruikt. Maar voor tieners en voor jeugd weet ik het zo niet, maar dat 
betekent niet dat het er niet is.  
 
Als er niet echt iets is voor ze, begrijp ik wel dat ze dan… Omdat er toch wel nog wel wat rotzooi 
werd getrapt op het plein, weet je wel. Ze hebben van die moestuintjes aangelegd en dat is dan 
ook kapot gemaakt. Dat is dan wel vervelend. Ik denk van: oh, is er wel… Weet ik ook niet of dat 
in Woerden is hoor, echt specifiek iets voor jongeren en tieners. Maar dat kan ook omdat ik het 
niet weet.  
 
Juni 2020  
 
Witte vlekken 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Ik kan me nog herinneren, ik zat in een netwerkgroepje van allemaal organisaties uit Woerden. 
Op een gegeven moment is een opdracht gegeven aan… Ik weet haar naam niet… Maar die 
vrouw ging onderzoeken wat voor een instituten er zijn in vrijwilligerswerk, omdat er zoveel was. 
Van: waar missen we nog wat in Woerden op het gebied van vrijwilligerswerk. Waar zou nog iets 
kunnen en waar is er eigenlijk te veel van. Waar is er samenwerking mogelijk. Er zijn wel wat 
witte vlekken gevonden. Ook die wisselen dan weer, want in de loop van de tijd blijkt iets toch 
niet nodig te zijn. Of leek er behoefte aan te zijn, maar was dat uiteindelijk helemaal niet.  
 
Een van de witte vlekken die daaruit is gekomen is huiswerkbegeleiding voor 
basisschoolleerlingen, met name groep 6, 7 en 8. Daar was wel behoefte aan en dat zijn we ook 
nu aan het opzetten in het klein. Gaat het lopen, dan kunnen we daar vrijwilligers voor inzetten.  
 
Juni 2020 
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Inspringt in dat gat 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik durf wel te zeggen dat het vrijwilligersveld in Woerden, dat dat het heel jammer zou zijn als er 
heel veel zouden stoppen. Dat is echt wel een gemis voor veel inwoners, denk ik. Maar stel dat de 
meeste stoppen, zou het dan een soort vanzelf gaan? Omdat het al zo mooi loopt en dat mensen 
bereidwilliger zijn? Dat je jezelf gewoon een soort overbodig acht en dat mensen ook uit zichzelf 
elkaar helpen, zonder dat er coördinatie voor nodig is? 
 
Ik denk dat dat voor een deel… Dat zie je nu natuurlijk wel voor een deel ontstaan, dat mensen 
nu iets meer omkijken naar elkaar in je eigen buurt. Maar of het nu altijd helemaal vanzelf zou 
gaan, dat weet ik nu ook weer niet. Vind ik wel een lastige om te zeggen. Net zoals bijvoorbeeld, 
als nu een Automaatje zou stoppen, het vervoer wat het Thuishuis zou doen bijvoorbeeld, dan 
denk ik dat er wel weer een andere organisatie inspringt in dat gat. Omdat er dan echt wel 
behoefte aan is. Dus ik denk dat het wel op die manier opgelost zou worden. Of een rechtswinkel 
die hier zit en die een inloopspreekuur heeft, als dat weg zou vallen dan zouden mensen naar 
Utrecht moeten. Dan kan ik me helemaal voorstellen dat bijvoorbeeld een Kwadraad zal zeggen 
van: joh, dan pakken wij het wel op.  
 
Juni 2020 

 
 
Patroon 3.5 
Inwoners ervaren verschillende soorten drempels om gebruik te maken van informele 
voorzieningen.  
 
Er zijn inwoners die de vrij toegankelijke voorzieningen als laagdrempelig ervaren. Ze vinden het 
betaalbaar, goed bereikbaar en hebben geen moeite om zelf ergens binnen te stappen. Er zijn echter 
ook inwoners die wel drempels ervaren om gebruik te maken van de voorzieningen. Deze drempels 
zijn onder andere schaamte om hulp te vragen en gebruik te maken van een vrij toegankelijke 
voorziening, hoge kosten van de activiteiten, niet durven om alleen naar een activiteit/voorziening te 
komen en afstand tot de voorziening.  
 

 

We denken dat het kan helpen om mensen op te zoeken in de wijken. Een keer met een 
koffiekarretje in de wijk gaan staan en mensen uitnodigen om koffie te komen drinken. 
Op die manier komen de mensen hun huis uit, omdat het laagdrempelig is. Ze krijgen 
meer informatie over wat er te doen is en kunnen op die manier uitgenodigd worden 
voor activiteiten. Dit kan een eerste stap zijn om de ervaren drempels weg te nemen.  

 
Verhalen die dit patroon ondersteunen: 
 

Laat maar 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Nu heb ik een ziekte, een longziekte. Dat is een ziekte die… Ik word daar heel moe van, dus mijn 
batterij is snel leeg. Ook als ik thuis iets heb gedaan, dan moet ik, voor vijftien minuten moeten ik 
twee uur zitten. Dan moet ik nog een keer tien minuten… Voor mij is het heel moeilijk om alles te 
doen.  
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Ik heb een zoon, die woont nog steeds thuis en hij helpt mij met boodschappen. Soms met 
stofzuigen. Verder doe ik gewoon iets langzamer, stukje voor stukje. Ik heb een uitkering 
gevraagd en ik heb… Ferm Werk? Van hun krijg ik nu 138 per maand. Ik weet niet of dat van de 
gemeente is. Maar dat is de enige hulp die ik krijg. Ze zeggen dat het een uitkering is. Dat is alles 
wat ik krijg. Dat is heel moeilijk voor mij, omdat ik maar weinig krijg. 
 
Iedereen zegt: je hebt een zoon, een kind thuis, hij is 21 jaar en hij moet uit huis. Maar dat is mijn 
enige hulp, dus ik ga hem niet… Niemand begrijpt dat… Ze zeggen dat als een kind oud is, hij jou 
moet helpen met geld of hij het huis uit moet. Dat zijn de twee keuzes. Ik heb dat gevraagd aan 
maatschappelijk werk en aan het Ferm Werk. Ze zeggen: dit is alles wat je kunt krijgen, omdat 
jouw zoon boven de 21 is. Daarom. Ik heb het geprobeerd en geprobeerd. En toen heb ik echt 
hoofdpijn gekregen van alles en toen heb ik gezegd: laat maar.  
 
Ik heb hun ook gevraagd: wat moet ik nu doen, ik heb niks voor boodschappen. Ze hebben mij 
advies gegeven om naar de bank, naar de Voedselbank… En mijn kinderen zijn boos op mij, ze 
zeggen: dat heb je niet zo nodig. Daarom heb ik het niet gedaan. En nu… Ik heb ook twee 
kinderen die getrouwd zijn. Zij helpen me nu elke week met de boodschappen. Ze zeggen: dat 
niet, dat is niet nodig, dat jij daar naartoe gaat. Ze zeggen dat het schamend is. Het hoeft niet. 
We gaan jou helpen met boodschappen elke week, klaar. 
 
Juni 2020 
 
 
Niet naar andere dingen toe 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik moet ook wel naar het ziekenhuis toe, dus dan ging ik altijd met het automaatje. En dan bleef 
er altijd een bij je zitten wachten. Nou moet je met de regiotaxi en dat betekent dat je een uur te 
vroeg bent. En vaak weer een uur moet wachten, voordat ze je weer op komen halen. Niet dat je 
tijd hard nodig hebt, maar het is ongezellig om in het ziekenhuis te zitten wachten. En aan de 
balie maar zeggen: je moet vijf minuten voor die tijd komen. Ik zeg: dat is wel leuk, maar dan 
moeten jullie me ook komen halen.  
 
Je hebt voor de rest ook geen vervoer, dus... Maar wat er nou eigenlijk in Woerden… En hoe je er 
dan komt… Bij alles wat je zou doen, moet je dus een auto hebben. Ik heb m'n auto weg moeten 
doen, want ik mocht niet meer autorijden. Ik mag niet meer fietsen. Ik heb wel een scootmobiel, 
maar daar ben ik nog niet zo'n held mee hoor.  
 
Dus ja, ik moet altijd opgehaald worden. En dat, op den duur dan... Even heen en weer naar het 
ziekenhuis, ben je 3 euro 80 kwijt. Dus nou ben ik vorige week twee keer geweest. Nu ben ik 
geweest, volgende week ga ik er weer heen. Dus ja, dan ga je ook weer niet naar andere dingen 
toe.  
 
Juni 2020 
 
 
 
 
 
 
 



 

   23 

Je moet het durven 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
Ik hoop dat we de mensen straks weer uit hun schulp kunnen trekken om weer binnen te komen. 
Want we hebben ook heel veel activiteiten met inloop, een kopje koffie, handenarbeid, breien, 
haken. Ze helpen elkaar en beginnen zelf ook met nieuwe ideetjes dus dat is hartstikke leuk. 
Spelletjes doen, ja gewoon een bakkie komen doen. Dat je iets aanbiedt dat er een activiteit is 
komen mensen wel sneller. Dat is dan gericht om te komen. Zomaar een bakkie koffie doen is nog 
wel moeilijk.  
 
En we zijn heel hard bezig met ons terras creatief mooi te maken zodat het ook echt een terras 
wordt want nu is het een stenen pleintje. En ik hoop dat we dat binnenkort kunnen realiseren. En 
dan hopen we daar een soort pluktuin van te maken met een fruitheg, en fruitbomen en pergola’s 
zodat je lekker in de schaduw kan zitten, want het is daar ’s zomers bloedje heet. Dus kijken of 
mensen, zeker nu in deze tijd, als we weer een beetje naar elkaar toe mogen misschien is het terras 
het eerste plekje is waar mensen dan weer graag komen. En durven te komen want dat is natuurlijk 
ook zo. Want je moet het durven.  
 
Ik zit zelf ook al twee maanden in mijn huis want ik heb een hele kwetsbare man dus ik houd mijn 
kinderen en kleinkinderen ook op afstand, en iedereen en alles. Dus, ik laat mijn boodschappen 
bezorgen. Zelf moet je ook een drempel over en voor de meeste mensen wordt dat heel lastig hoor. 
Ik merk al dat er al een draai in hun hoofd komt van afstand houden, ik ga maar niet naar buiten. 
Ik weet ook van een hoop mensen dat ze echt tegen de muur aan knallen bijna zou ik maar zeggen, 
van de eenzaamheid. Dus we moeten wel snel actie ondernemen. 
 
Mei 2020   
 
 
Een zetje moet hebben  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Wat ik wel vind is dat we toch nog meer benaderd moeten worden om van voorzieningen 
gebruik te maken. 
 
Mensen zijn geneigd, dat merk ik bij mezelf, om toch af te wachten en het wel leuk te vinden. 
Maar dat je eigenlijk een zetje moet hebben om er aan deel te nemen. Ik weet wel dat toen de 
Plusbus begon, als ik het dan even over de Plusbus heb, dat ik het idee had dat dat alleen voor 
mensen was die erg beperkt waren en dat het niet van een bepaalde leeftijd afhing. Maar dat je 
dus, als je nou erg aan huis gebonden was, dat je dan mee mocht.  
 
En ik ben er nu achter gekomen dat iedereen er gebruik van mag maken op een bepaalde 
leeftijd. 
 
Juni 2020  
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Vraag 4: Hoe ervaren inwoners de buurt en hun eigen netwerk? 
 
Patroon 4.1 
Er lijkt een verband tussen activiteiten in de buurt en de sociale cohesie. 
 
In buurten waar voorheen activiteiten door inwoners zelf werden georganiseerd, maar waar dat nu 
niet meer gebeurt, lijken inwoners minder sociale cohesie te ervaren. Tegelijkertijd lijkt de ervaren 
sociale cohesie sterker in buurten waar inwoners wel activiteiten organiseren. Het houdt de buurt 
levendig en het zorgt ervoor dat inwoners zich prettig voelen in hun buurt. Inwoners zouden soms 
meer activiteiten willen in hun buurt, maar weten niet altijd hoe ze dit moeten opzetten.  
 

 

 
Dit zou een mooie en concrete opgave voor de buurtverbinders kunnen zijn. 

 
Verhalen die dit patroon ondersteunen: 
 

Dat voelt prettig  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik voel me heel prettig in de buurt. Ik woon er al bijna 40 jaar. Het is een buurt waar wel wat 
veranderingen zijn aan bewoners, maar niet heel veel. Geen hele grote activiteiten, maar wel 
gewoon een praatje met iedereen. Er is altijd contact en je weet wat er speelt. Even een kaartje 
in de brievenbus of een praatje maken. Dingen als een nieuwe bewoner of er is een baby geboren 
dan spreken we elkaar aan en zeggen we: zullen we een cadeautje doen? 
 
Sinds het dorpsspel hier wordt gespeeld, hebben we ook een app opgezet en spelen we mee als 
team.  
 
Doordat ik altijd op school heb gewerkt als leerkracht ken je echt heel veel mensen. En doordat je 
lid bent van de kerk. Iedereen zegt elkaar gedag en kent elkaar. En via via hoor je heel snel van 
elkaar hoe het mensen gaat. En dat voelt prettig, heel fijn in dit dorp. 
 
Juni 2020  
 
 
Heel goed contact 
 
Een inwoner vertelt:  
 
We hebben een aantal jaar zo’n buurtbarbecue gehad, die is inmiddels ook ter ziele. Behalve dat 
er een buurtapp opgezet is waarin mensen elkaar waarschuwen. Dat is niet echt voor 
activiteiten, maar dat je dingen die je ziet aan elkaar kan laten weten. Bijvoorbeeld: verdacht 
figuur gezien bij nummer 41. Dat geeft je toch wel een iets veiliger gevoel. Preventie voorkomt 
ook niet alles. Daarnaast heb ik met mijn naaste buren heel goed contact en ik ken dan nog veel 
mensen uit de buurt en het verenigingsleven. Ook omdat het kinderen zijn die je in de klas hebt 
gehad, ik heb hier in het basisonderwijs gewerkt. Wij hebben geen schroom om ergens heen te 
gaan. 
 
Juni 2020  
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Een levendig sociaal gebeuren  
 
Een inwoner vertelt:  
 
We hebben bijvoorbeeld met Koningsdag, toen mochten we natuurlijk niet bij elkaar op bezoek. 
Maar toen hebben we allemaal, want het was natuurlijk prachtig weer. We hebben in de hele 
straat, dus allemaal stoeltjes buiten gezet, de buurt helemaal versierd. Hebben we bingo gedaan 
met een megafoon. Dus iedereen zat in zijn eigen tuin. Dus dat soort dingen dat vind ik dus leuk 
dat een buurt dat organiseert. 
 
Dat borrelt op bij een familie bijvoorbeeld en die stopt dan briefjes in de bus en dan kunnen wij 
erop ingaan of niet. En dan met het tweede gedeelte van de buurt houden ze altijd een soort 
buurtfeest weet je wel met barbecue. Daar zijn dan wij de ouderen, de tweede oude 
bejaardengezinnen. Want dat ene gezin dat ook van mijn leeftijd is, dat is nog een echtpaar. Die 
voelen daar niet zo veel voor, maar de rest loopt dan wel weer uit. Dus die doen dan weer andere 
leuke dingen. En je hebt bij ons ook zo’n groot speelveld met een speeltuin en daar wordt 
ontzettend veel gebruik van gemaakt. 
 
Ja er is wel een levendig sociaal gebeuren bij ons in de buurt. Terwijl we elkaar niet overlopen.  
 
Juni 2020  

 
 

Geen tijd en druk 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Nu zijn er geen activiteiten meer in de buurt. Vroeger wel, nu niet meer. Alleen maar 
goedemorgen of goedemiddag. Weet je, iedereen heeft geen tijd en druk. Dat denk ik. 
 
Vroeger hadden we echt contact met iedereen. Er woonden hier ook twee mannen, die hadden 
ook contact met de gemeente en hulp van de gemeente. Dat is heel lang geleden, ze zijn 
verhuisd. Zij maakten echt die gezelligheid. Als er gevoetbald werd, bijvoorbeeld Nederland 
tegen iemand... Ze zetten dan een grote tv buiten, gezellig. En wij vrouwen maakten wat eten 
dat we naar buiten brachten. Dat was toen. En elke maand maakten we het echt gezellig met 
allemaal eten, ook voor kinderen, buiten. Maar nu niet.  
 
Juni 2020 
 
 

Patroon 4.2 
Inwoners ervaren hun eigen netwerk en sociale contacten als belangrijk, ook het sociale contact in 
de buurt speelt hierbij een rol.  
 
Inwoners vallen in eerste instantie graag terug op hun netwerk van familie en vrienden. Sommige 
inwoners gaven aan genoeg sociale contacten te hebben en daardoor geen behoefte te hebben om 
deel te nemen aan activiteiten. Contacten in de buurt worden daarnaast ook als erg belangrijk 
ervaren om dagelijks aanspraak te hebben en om op terug te vallen wanneer nodig. Voornamelijk 
voor inwoners die geen familie in de buurt hebben wonen of niet meer hebben is dat belangrijk. 
Inwoners vinden het prettig als ze in de buurt mensen kennen, goed contact hebben met de buren 
en andere mensen kunnen benaderen uit hun netwerk of de buurt.  
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Verhalen die dit patroon ondersteunen: 
 

Zelf letterlijk stappen voor ondernemen 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik werd toen ik hier ging wonen, toen was ik natuurlijk al tussen 65 en 70 in. En dan is het best 
wel moeilijk om ergens in te komen, in een buurtgemeenschap. Dus ik heb mezelf toen 
voorgenomen van: je gaat dit doen en je gaat dat doen en zus doen en zo doen. En dat heb ik 
ook gedaan. En als je jezelf een beetje openstelt en je hebt belangstelling, en ik heb ook een 
poosje op een koortje gezeten in die kerk. Dat werkt allemaal mee. 
 
En nu, ik woon al precies of op een paar maanden na, 13 jaar in Woerden. En nu heb ik bijna 
elke keer als ik buiten loop ergens, dat ik wel mijn hand op kan steken omdat ik wel een 
bekende tegen kom. En dat is een lang proces geweest, dat duurt even voordat het zover is. 
Maar Woerden is inmiddels natuurlijk ook een flink uitgegroeide stad, maar ik heb zoveel 
mensen leren kennen. En daar moet je zelf wat aan doen hoor! Dat komt niet, daar moet je 
echt zelf letterlijk stappen voor ondernemen. Ja dat is gewoon zo. 
 
Juni 2020 

 
Die mevrouw van het volksdansen 
 
Een professional vertelt: 
 
Ik ben ooit eens bij een hele oude vrouw geweest. Ik was er volgens mij voor een praktische 
hulpvraag, ik weet niet... een maaltijd ofzo. En ik kwam daar en ik dacht nou, ik vraag ook 
eens even van: goh, hoe doet u dat nu, met… als u naar het ziekenhuis moet? Die mevrouw 
heeft helemaal geen familie, helemaal niks. Iedereen is al overleden, ze had zelf geen 
kinderen. 
 
En ze zegt: nou weet je, vijf jaar geleden ben ik gestopt met volksdansen. Ik moest dus ook 
lachen, vond het zo grappig. Dat had ze jaren gedaan en zichtbaar kon ze dat niet meer. 
Maar die mevrouw van het volksdansen die brengt mij dan naar het ziekenhuis. Ik zeg: oh en 
hoe doet u dat met de administratie? Nou, een andere mevrouw van het volksdansen en haar 
man, die helpen mij met mijn administratie. 
 
En dan denk ik: hoe belangrijk is dat volksdansen geweest voor deze vrouw. Zij heeft daar 
echt haar eigen netwerk opgebouwd. 
 
Mei 2020 
 
 
Die bankies 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik zit weleens op een bankje en jawel hoor dan komt de ene en dan komt de andere. En dan 
weten ze niet dat ik er zit, maar dan komen ze gewoon even kijken en komen ze bij je zitten. 
Nou dan is er wel een paar uur te kletsen op dat bankje hoor. Ik ben blij dat die bankies er 
staan. En het is heel gezellig hoor.  
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Gisteravond heb ik er ook gezeten. Nou, we gingen pas om half 8 naar huis. Echt waar. Zo 
gezellig. En we zaten er heerlijk. Ik ga zo nog niet naar huis, zegt er één. Ik ook niet, zei ik, ik 
heb niemand die op me wacht, ik heb tijd voor mijn eigen toch? Zo is het overal als het lekker 
weer is. Dan geniet ik er wel van hoor.  
 
Juni 2020 
 
 
Kunnen we altijd aankloppen  
 
Een inwoner vertelt:  
 
We hebben een goeie buurman. Als er wat is, kunnen we altijd aankloppen, heeft hij altijd 
gezegd. Bij de andere buren ook.  
 
Ik ben nu bezig om een tafel te schuren. Af en toe als ik zin heb doe ik het. En het lukte even 
niet. Toevallig liep ik aan de voorkant van het huis en daar was de buurman bezig en ik vroeg 
iets ofzo. Ik weet niet hoe het gegaan is eigenlijk meer, maar hij zei: oh dan ga ik even kijken. 
Kom dan ga ik even kijken bij je in de tuin. Dus hij gaf gelijk al tips voor hoe ik de tafel het 
beste kon schuren. Ik denk: nou, blij mee. 
 
Ik vroeg volgens mij om een tip voor het schuren. Toevallig was de buurman was ook buiten, 
dus ik zei: joh, heb jij nog een tip? Dus ja dat is wel leuk. Van de ene buurvrouw, zie je de 
ander buurman en kun je ook even wat tips vragen. En dat is wel leuk als je in een kleiner 
dorpje woont. Ja het buurtje voelt wel goed en het voelt wel veilig.  
 
Juni 2020  
 
 
Ik ben er niet echt naar op zoek  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Voor de rest ben ik er niet echt naar op zoek. Ik zie wel leuke activiteiten voorbijkomen. Dat is 
wel leuk voor mensen die niet uit het dorp komen, maar zelf doe ik daar niet aan mee. Ik heb 
genoeg sociale contacten. Voor mijzelf denk ik niet echt dat ze iets organiseren, en ik ben 
bijna 38. Ik zie mijzelf niet met vriendinnen in het dorpshuis afspreken. Dat doen we in de 
horeca of bij elkaar thuis. Dan hebben kinderen hun eigen speelomgeving. Dan heb je meer je 
eigen vrijheid.  
 
Juni 2020  

 
 
Patroon 4.3 
Inwoners ervaren overlast in de wijk, dit heeft invloed op hoe ze zich voelen in de wijk.  
 
Een aantal inwoners gaf aan overlast te ervaren in hun wijk, door bijvoorbeeld afval op straat of 
burenruzies. Ze hebben het gevoel dat de gemeente zich terugtrekt en voelen zich niet prettig in hun 
wijk. Daar komen ook gevoelens van onveiligheid bij kijken. Dit heeft invloed op hun dagelijks leven.   
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Uit een van de verhalen begrijpen wij dat er een buurtapp is waarop meldingen kunnen 
worden gedaan. Het is interessant om nader te onderzoeken wat de ervaringen van 
inwoners met die app zijn en of deze een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de 
problemen. Al zal er voor de gevoelens van onveiligheid eerder een aanpak vanuit het 
sociaal domein en niet het ruimtelijk domein nodig zijn, bijvoorbeeld intensievere 
buurtbemiddeling. 

 
Verhalen die dit patroon ondersteunen: 
 

Een gevoelig dingetje 
 
Een inwoner vertelt: 
 
We hebben best wel even wat gehad met de buren. En dan is dat best lastig moet ik zeggen of je 
je dan prettig voelt in je eigen huis. Ik moet zeggen dat is nu goed hoor. Dat is prima. Maar ik 
weet dat ik dat in het begin wel eventjes moeilijk vond. Zij kwamen hier net wonen en zij 
kwamen ook binnen een week geloof ik zeggen dat de kinderen zoveel herrie maakten. Ik vond 
het echt verschrikkelijk. Ik dacht: nou ja, het valt allemaal wel mee. Maar dat was wel even een 
moeilijke situatie kan ik je vertellen.  
 
Ik vond het verschrikkelijk, want ik ben juist wel iemand die het goed wil hebben met iedereen. 
En ja, het was nu wel eventjes dat ik dacht van: oh, hoe gaan we dit doen. We hebben wel het 
gesprek opgezocht en we wilden wel praten. En gezegd van: ja weet je, we kunnen niet helemaal 
onze kinderen stilhouden, we hebben er twee. Maar zij waren dat ook gewoon niet gewend. En 
deze huizen die dragen ook wat meer. Maar ook niet heel gek ofzo. Maar dat was best lastig 
moet ik zeggen.  
 
En nu is het goed. We hebben het toen besproken en we proberen er op te letten. Maar op het 
begin was ik daar echt gespannen van. Toen voelde ik me echt niet veilig in mijn huis. Toen dacht 
ik echt: ik wil alleen maar weg hier. Maar ja, dat heb je altijd. Je moet een beetje begrip ervoor 
op brengen. Maar voor mij was dat wel een gevoelig dingetje.  
 
Juni 2020  
 
 
Zeer onmenselijke toestand 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Degenen naast mij, die eigenlijk zou moeten doorstromen naar een grotere woning. Omdat in 
zo’n klein hokje zitten gewoon veel overlast veroorzaakt. En niet alleen voor mij hoor. Dat is echt 
voor veel mensen een probleem. Ze kunnen er ook niets echt aan doen, denk ik. Ze moeten 
gewoon echt een grotere woning hebben, maar als die niet beschikbaar is. Daar heb ik vorig jaar 
ook de woningbouw voor aangeschreven. Dus in die zin ben ik wel maatschappelijk actief, dat ik 
dat ook even hard heb gemaakt. Maar ja, er is gewoon weinig aan te doen. De Woningwet zegt 
dat het geschikt is voor twee volwassenen en als je dan een kind of zestien hebt, dan maakt dat 
niet uit volgens de Woningwet. Ik heb het er maar mee gedaan, maar ik vind het een zeer 
onmenselijke toestand.  
 
Juni 2020 
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Blijven ze mij vervelen  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Mijn vriendin was Amsterdams toen ze hier kwamen wonen, en toen zijn de benedenburen tegen 
gaan werken. Dat is doorgelopen. Dat ze er nu niet meer is, blijven ze mij vervelen. Ik woon 
driehoog en door mijn longziekte hoest ik veel. En dan gaat de buurman op de trapleuning lopen 
slaan, dan gaat-ie aan m’n deur lopen bellen beneden. Zulk soort dingen. 
Ik wil ook als het kan zo snel mogelijk verhuizen. Ik ben druk aan het reageren maar het is 
moeilijk. Er zijn wel andere mensen in de buurt die helpen. Maar er zijn echt twee die lopen te 
vervelen. En daar kan ik dan niet tegen. Bij de woningbouw wordt er gewoon niks tegen gedaan. 
En dan krijg je een brief van de woningbouw: ze hebben overlast van je. Ik zeg van: wat? 
Want m’n vrouw is in 2018 overleden en dan staan de benedenburen op het balkon te lachen 
terwijl de rouwauto de straat inkomt. 
 
En een paar weken terug, hebben ze ook vals geld in m’n brievenbus gedaan. En dat zijn de 
benedenburen en de bovenburen en dan wordt er gezegd: het is ons mislukt, hij is er niet in 
getrapt. Zelfs buren die hier hebben gewoond, hebben ze gewoon weggetreiterd.  
 
Juni 2020  
 
 
Dat je daarmee bezig bent 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Wat ik ook een beetje coördineer en regel, dat is al heel nieuw, dat is hier de afvalverwerking in 
de flat. Daar moest ik me echt mee gaan bemoeien, want het liep helemaal de spuigaten uit. 
Want de school die vroeger het oud papier en het karton kwam ophalen, die stopte daar ineens 
mee, van de ene dag op de andere. Die gaven ons daar geen bericht van en toen duurde het een 
paar weken voordat we het allemaal doorkregen. Omdat ze het sowieso niet elke week komen 
halen. Dat doen ze eens in de drie weken. Maar het ging zich allemaal zo opstapelen. En dan 
krijg je ook ongedierte in de container. En ik vind muisjes verschrikkelijk leuk, en ik houd erg van 
dieren, maar als ze daar natuurlijk een beetje rond gaan springen, dat is ook weer niet de 
bedoeling. Want in diezelfde ruimte hangen ook de zakken met plastic afval en dat wordt dus 
eens in de veertien dagen opgehaald. En dat coördineer ik een beetje.  
 
Er zijn mensen die dat dan eens in de veertien dagen op het gras gaan leggen, al die zakken, op 
woensdagavond. En dan wordt het donderdagochtend vroeg door de gemeente opgehaald. 
Maar het moet wel even gebeuren. En zelf loop ik zo slecht en heb ik een slecht evenwicht, dat ik 
dat zelf niet zo graag doe, maar ik wil het wel, ik wil wel helpen dat het gebeurt. Een paar weken 
geleden heb ik lijstjes gemaakt en ik heb die mensen aangesproken. Die waren gelukkig 
bereidwillig om dat te doen en nu hoeven ze dat maar één keer in de vier weken te doen. Dus dat 
is ook niet echt een hele moeilijke vraag. Dus dat is leuk.  
 
En dat vind ik ook ergens wel een heel prettig gevoel, dat ik nou daarbij betrokken ben. Het is 
een raar onderwerp het oud karton en papier, daar hoef je helemaal niet verrukt over te worden. 
Maar het is toch wel weer leuk dat je daardoor weer contact hebt. En dat je op dingen kan letten 
en een beetje zorg dragen. Dus dat is ook wel een dingetje. Dat je daarmee bezig bent.  
 
Juni 2020 
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Vraag 5: Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende 
organisaties? 
 
Patroon 5.1 
Inwoners en vrijwilligers signaleren hulpvragen bij andere inwoners, ze kijken breder dan alleen 
vanuit hun eigen organisatie of vrijwilligerswerk.  
 
Doordat vrijwilligers en inwoners op een ongedwongen manier met elkaar in contact staan en 
vrijwilligers vaak achter de voordeur komen, vangen zij ook andere signalen op. Zo worden inwoners 
gemist als ze niet bij een activiteit aanwezig zijn waar ze normaal wel zijn. En valt het op als een 
inwoner er minder goed uit ziet dan normaal. Vrijwilligers ondernemen dan actie om te informeren 
hoe het met de inwoner gaat. Deze signalen worden doorgespeeld naar de organisatie van de 
vrijwilliger of andere organisaties om zo de juiste ondersteuning te bieden aan een inwoner. Ook 
inwoners onderling vangen signalen op en zetten deze door naar vrijwilligers en organisaties.  
 

 

Het is een kans om de signalen van de vrijwilligers goed te benutten voor beeldvorming 
rond hulpvragen die bij de gemeente gemeld worden. De signalen kunnen helpen om 
gerichter ondersteuning te bieden voor de inwoners en om een beter beeld te krijgen 
van wat zich in de buurt afspeelt. 

 
Verhalen die dit patroon ondersteunen: 

 
In het vizier 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Als iemand toch een klein netwerk heeft en dan toch op een gegeven moment naar een 
spannend onderzoek moet en eigenlijk geen netwerk heeft. Dan zeggen we: wie is jouw favoriete 
automaatje? Nou, met Piet heb ik wel heel veel. En het lijkt heel klein maar het is een enorme 
steun voor die mensen. Je moet naar een operatie en als je geen kinderen hebt.  
 
Of als wij merken dat… mevrouw die was weduwe geworden en die zei van: nee gaat allemaal 
goed, gaat allemaal goed. Maar je hoort gewoon, dus dan ga je toch even langs. Een vrijwilliger 
ging langs. En wat bleek de hele dag nog niet gegeten. Dus je gaat samen even puzzelen, even 
met elkaar kletsen. En kom even een boterham smeren. Je hebt mensen gewoon in het vizier hè. 
Soms is het heel klein maar je helpt wel echt mensen gewoon de dag door. En dat is ook met 
automaatje zo, soms één keer in de week zien ze iemand, en dat is soms een vrijwilliger. 
Sommige hoeven ook, sommige kunnen nog best fietsen, maar voor het sociaal contact. 
 
Mei 2020 
 
 
Geen doel op zich  
 
Een professional vertelt: 
 
Een activiteit is soms geen doel op zich maar een middel. Je brengt inwoners met elkaar in 
contact. Je hoopt dat die band ook buiten de activiteit om beklijft. Je houdt iemand toch een 
beetje in de gaten doordat het opvalt als iemand bijvoorbeeld al twee keer niet naar een 
activiteit is gekomen waar diegene normaal wel komt. In principe richt je je op groepen, maar op 
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deze manier voel je je ook verbonden met inwoners en heb je een signalerende en 
ondersteunende rol. 
 
Mei 2020 
 
 
Een onwijze signalerende rol  
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
We hebben een onwijze signalerende rol. Dat automaatje of dat we bij mensen komen of ze zijn 
er niet. Van de zomer hadden we nog iemand, die man lag oververhit op de bank, van 91. 
Kinderen wonen ver dus die is ter plekke geholpen. En we bellen ze allemaal nu hoor, dat is 
natuurlijk heel veel, maar als je ze even kan zien dan doet dat toch wat meer.  
 
Mei 2020 
 

 
Patroon 5.2 
Er wordt gekeken naar wat past bij de hulpvraag van de inwoner, soms wordt er doorverwezen 
naar een andere organisatie om de juiste hulp te kunnen bieden. Dit gebeurt ook vanuit 
zorgorganisaties naar vrijwilligersorganisaties.  
 
Organisaties kijken goed naar welk aanbod past bij de hulpvraag van de inwoner. Ze verwijzen naar 
elkaar door wanneer het aanbod van een andere organisatie beter aansluit bij de inwoner dan dat zij 
zelf kunnen bieden. Organisaties zijn over het algemeen goed van elkaars aanbod op de hoogte. Ook 
1e en 2e lijn zorgaanbieders verwijzen soms hulpvragen door naar de voorliggende voorzieningen 
wanneer mogelijk. Zo wordt er soms een vrijwilliger gevraagd voor ondersteuning die de 
zorgprofessional niet kan bieden.  
 

 

Het is belangrijk dat de verschillende lijnen met elkaar samenwerken om samen de 
inwoner op de beste manier te ondersteunen. We adviseren dan ook om deze lijnen 
kort te houden en om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals schakelen met vrijwilligers 
en andersom. De signalerende rol van vrijwilligers kan hier ook voor benut worden.  
 

Verhalen die dit patroon ondersteunen: 
 

Ik kreeg een vrijwilliger 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Iemand van het consultatiebureau heeft mij aangeraden om hier in de bibliotheek te komen. Zij 
gaf aan dat hier vrijwilligers komen voor de ontwikkeling van de taal. Ik kreeg een vrijwilliger die 
uit Engeland komt en al bijna 50 jaar in Harmelen woont. Zij is ook lid van de bibliotheek. We 
hebben elkaar hier ontmoet en gesproken over wie ik ben, wat ik al kan en wat ik doe. En toen 
heeft ze advies gegeven over wat ik verder kan doen om mijn doelen te bereiken.  
 
Daarna zijn we ook verder gegaan in Harmelen, een rondleiding van hier is dit en hier is dat. We 
hebben dus samen een wandeling gemaakt.  
 
Juni 2020 
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Daarvoor heeft ze ons ingeschakeld 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik ben net voor de coronacrisis bij een meisje van 25 geweest die op zichzelf woont. Die krijgt nog 
woonondersteuning vanuit zorgaanbieder X. Ook met een stukje huishouden en financieel. Maar 
dit meisje wilde heel graag gaan sporten. Maar X, de ambulant begeleider, gaf al aan: ik heb 
geen tijd, of het hoort niet bij mijn takenpakket om met jou naar verschillende sportactiviteiten 
in Woerden te gaan kijken en om uit te zoeken wat passend is, maar ook wat financieel passend 
is en qua tijd. Daarvoor heeft ze ons ingeschakeld en nu komt er een vrijwilliger wekelijks bij 
haar. Ze zijn naar ballet geweest, naar fitness, naar paardrijden. Om samen te onderzoeken van: 
wat is nou een passende sport. En dat is niet alleen doordat ze actief bezig is, maar ook zodat er 
weer een sociaal netwerk kan ontstaan bij deze cliënt. En daarin hebben we dan inderdaad wel 
contact met X. De vrijwilliger van: joh, we hebben dit en dit bekeken. Dus dan kan ook de cliënt 
het weer met haar eigen begeleider bespreken. Omdat daar ook een vertrouwensband zit. En 
ook de ambulant begeleider kan ook weer aan de vrijwilliger aangeven van: joh, ik hoorde in 
mijn gesprek dat ze, ik noem iets, paardrijden eigenlijk toch niet leuk vond, het is fijn om naar 
een volgende sport te kijken. 
 
Juni 2020 
 
 
Met elkaar verbonden 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Wat wel leuk is met dat dorpshuis is dat er ook een verbinding is met Boog, een dagbesteding 
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. En dat is, we hebben een vrijwilliger in de tuin 
daarvan. Nu zijn ze weer aan het koffiedrinken in halve groepen. Dat is wel qua levendigheid, dat 
is goed, dat dat meer met elkaar verbonden is.  
 
Juni 2020 
 
 
Je gaat ze ook niet op straat zetten 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Ik let wel altijd op past deze persoon bij ons? Daar zijn wij wel heel precies op. Want er is al wel 
veel in Woerden. Dus als je echt een jong iemand hebt met psychische problemen, ja dat past wat 
minder bij ons dan gaan we meer naar bijvoorbeeld een Handjehelpen of Ontmoeting of noem 
maar wat.  
 
We weten nu wel, daar is nu een onwijs gat, bij 90+’ers die nu een bezoekmaatje willen, dan zou 
je denken: dat is handig voor de Zonnebloem. Want dat zijn echt maatjes, en die mensen willen 
geen netwerk verbreden. Die komen gewoon op bezoek. Maar dat is nu wel erg lastig want de 
Zonnebloem zit nu helemaal vol. Dus dan is mensen verwijzen wel echt lastig en dan blijf je een 
beetje een doelgroep binnen houden die je eigenlijk, volgens onze visie niet helemaal verder kan 
helpen, maar ja je gaat ze ook niet op straat zetten.  
 
Mei 2020  
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Wellicht overdragen aan de vrijwilliger 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Wat wij bijvoorbeeld zien bij zorgaanbieder X is dat zij komen voor… Nou ja, dat stukje ook… 
Dagstructuur, of de woonstructuur die er nodig is. Maar ze zien ook heel erg de eenzaamheid 
van de cliënt. Maar daar hebben ze niet altijd de tijd voor, en dat is een vraag waarvoor ze dan 
wellicht ons kunnen inschakelen, en aangeven van: joh, het is ook heel belangrijk dat de cliënt 
een keer in de week een uurtje met iemand buiten gaat wandelen. Door de angst die er is kan 
een cliënt dat zelf niet. Wij hebben helaas daar geen tijd voor, omdat wij al meekijken op andere 
vlakken, maar we zien wel de noodzaak om ook het stukje betrekking tot de maatschappij, dat 
dat door blijft gaan, dat daarvoor een vrijwilliger ingeschakeld kan worden.  
 
Bij zorgaanbieder Y zijn we heel erg aan het kijken van: hé, welk stukje kan Y vanuit ambulante 
begeleiders wellicht overdragen aan de vrijwilliger. Y zegt zelf ook van: we doen taken die niet 
altijd helemaal bij ons horen, we hebben er eigenlijk ook altijd niet helemaal de tijd voor. Dus we 
hebben daar ook twee jaar geleden, drie jaar geleden, een afschalingsproject mee gehad, 
waarbij we hebben gekeken dat Y 20 procent kon afschalen door de inzet van een vrijwilliger van 
ons. En we zien eigenlijk steeds meer, dat is denk ik wel een beetje een trend van de afgelopen 
jaren. Dat zeker in de helft van de casussen een formele organisatie al betrokken is. Ook omdat 
de complexiteit steeds hoger wordt, ook bij ons qua informele organisatie. En dan is die 
samenwerking juist heel belangrijk.  
 
Juni 2020 

 
 
Patroon 5.3 
Het is voor organisaties, professionals en inwoners niet altijd helder welke organisatie wat doet.  
 
Ondanks dat organisaties over het algemeen op de hoogte zijn van elkaars aanbod, komen er volgens 
vrijwilligerscoördinatoren toch wat dubbelingen voor in het aanbod. Organisaties vinden het 
belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over hun aanbod, zodat ze op elkaar aansluiten en niet 
hetzelfde doen. Ook zien sommige organisaties hier een rol in weggelegd voor de gemeente of een 
andere linking pin die het overzicht heeft op welke organisaties er actief zijn in Woerden.  
 

 

We raden aan om de ervaringen van de vrijwilligerscoördinator te benutten om tot 
afspraken en uitwisseling te komen aan wie het nu is om te zorgen voor overzicht op 
wat welke vrijwilligersorganisatie doet. Dat kan de gemeente zijn of een andere partij. 
Maar het is helpend voor organisaties en professionals, als dit in kaart gebracht wordt. 
Denk er daarbij aan om ook de rollen die binnen Woerden Wijzer aanwezig zijn mee te 
nemen, zodat vrijwilligersorganisaties en Woerden Wijzer ook beter van elkaar gaan 
weten wat eenieder te bieden heeft.  
 

Verhalen die dit patroon ondersteunen: 
 

Wat deden die dan? 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik weet niet of dat door corona komt, maar wij merken dat er toch een ander soort vraag, andere 
soorten vragen, vooral door Woerden Wijzer worden doorgezet. Waarbij het randgevallen zijn of 
dat nou onafhankelijke cliëntondersteuning echt is, of dat Woerden Wijzer ook tegen de 
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beperkingen van de coronamaatregelen aanlopen. Iemand die dan in de gemeente Woerden 
komt wonen die dan fietsles moet of zo, of: kun jij een huisarts regelen? Terwijl we deze vragen 
nooit kregen. En aan de ene kant is het, kun je zeggen van: dat is toeleiden naar, en aan de 
andere kant denk ik: maar hoe ging dat daarvoor dan? Want deze vragen hebben we nooit 
eerder gehad. Er zijn ook welzijnscoaches bij de gemeente, wat deden die dan? Hoort dat niet bij 
hun taak, zeg maar. 
 
Juni 2020 
 
 
Heel veel organisaties doen dat natuurlijk 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Thuisadministratie, daar werken ook heel veel vrijwilligers bij. Dus ik kan me voorstellen dat 
inwoners ook wel denken dat er iets is van mensen die thuis hun administratie komen doen. 
Maar heel veel organisaties doen dat natuurlijk. Ambulante begeleiders ook, die werken 
natuurlijk ook bij administratie. Er is nu ook weer Schuldhulpmaatje opgezet in Woerden, terwijl 
dat eigenlijk ook bij de thuisadministratie van Kwadraad zat. Dus dan kun je je afvragen, terwijl 
ze elkaar kenden hé, die mensen, die coördinator van thuisadministratie en Schuldhulpmaatje, 
die hebben soms overleg. Of er worden dingen dubbel opgezet of…  
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Hé, wat zijn de verschillen 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik denk wel dat het een belangrijke taak van de gemeente is. Er komen soms dubbelingen en ik 
kan me heel goed voorstellen vanuit de inwoner dat hij dat… Dat daardoor juist verwarring 
ontstaat. En de gemeente die geeft subsidies af. Dus dat zou gewoon heel fijn zijn, dat zij, of juist 
als er een gelijksoortige organisatie ontstaat of komt, de andere organisatie daar ook mee in 
contact brengt. Of juist in gesprek gaat van: hé, wat zijn de verschillen. Zodat er wat dat betreft 
gewoon minder dubbelingen qua organisaties in het werkveld ontstaan en dat dat ook voor 
minder verwarring kan zorgen.  
 
Bij ons twee jaar geleden is denk ik Buurtgezinnen in Woerden gekomen. En dat is inderdaad een 
gelijksoortige organisatie als wat wij doen. Wel kleiner, maar wij zijn er ook voor gezinnen. En er 
zijn genoeg, zowel inwoners geweest, maar ook partners, die eigenlijk wilden horen: wat is nou 
precies het verschil? Bij wie kunnen we nou de vraag neerleggen? En dan zou het mooi zijn 
eigenlijk, dat de gemeente vooraf dat ze de subsidie afgeven aan een andere organisatie… van: 
wat is het verschil.  
 
En nu in het werkveld gaat het prima, maar het is wel heel fijn om daar vooraf eigenlijk bij 
betrokken te zijn, om zo eventueel dubbelingen te voorkomen. Of eventueel samenwerkingen 
met elkaar daarin te zoeken, zodat je niet allebei op hetzelfde vlak de vraag uitzet. Er ontstaat 
daardoor ook wel shopgedrag bij inwoners, dat ze denken: ja, we zetten de vraag bij organisatie 
A uit en bij organisatie B, terwijl we dat niet van elkaar weten, en dan kijken we waar we het 
eerste de hulp krijgen. Of dubbel, dat kan ook nog. Vaak komen we daar dan wel snel achter als 
we ons allebei inzetten, maar het is gewoon jammer.  
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Ook voor de vrijwilligers die er zijn, dus ook voor de eigen inwoners van Woerden, die dan ook 
denken van: ja, maar waar kan ik nou het vrijwilligerswerk doen? Want er wordt bij elke 
organisatie hetzelfde aangeboden.  
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   36 

Vraag 6: Wat is het effect van de buurtverbinders? 
 
Patroon 6.1 
Er zijn meerdere activiteiten opgezet met ondersteuning van de buurtverbinder, maar de rol en 
functie van de buurtverbinder is niet altijd helder en bekend.  
 
De buurtverbinder is onder een deel van de inwoners bekend. Ze kennen de buurtverbinder via het 
buurthuis, omdat de buurtverbinder daar vaak zit. Samen met de buurtverbinder zijn er al enkele 
activiteiten opgezet, waarbij de inwoners de kar trekken en de buurtverbinder ondersteunt. Hierbij is 
de ervaring met de buurtverbinder goed.  
Er zijn echter ook inwoners die wel iets willen organiseren, maar niet weten hoe ze dat van de grond 
moeten krijgen en niet weten dat ze de hulp van de buurtverbinder kunnen inschakelen. Ook wordt 
de buurtverbinder door sommige inwoners nog gezien als de organisator van activiteiten en niet de 
ondersteuner.  
 

 

We adviseren om de buurtverbinder meer te promoten en de rol van de buurtverbinder 
duidelijk te beschrijven. Het is belangrijk om de buurtverbinder niet alleen bij de 
inwoners onder de aandacht te brengen, maar ook bij andere vrij toegankelijke 
voorzieningen. Op die manier kan er worden doorverwezen door vrijwilligers naar de 
buurtverbinder als ze inwoners ontmoeten die iets willen organiseren.  

 
Verhalen die dit patroon ondersteunen: 

 
Het ouder-kind café 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Zelf ben ik dan met de buurtverbinder, maar ook met een paar anderen, begonnen met het 
ouder-kind café. Dat is voor ouders die jonge kinderen hebben en hun te kunnen voorzien in 
sociale contacten. En we proberen ook activiteiten te organiseren waarin we ze kunnen 
ondersteunen, maar ook gewoon voor de gezelligheid, gewoon voor een praatje. Dus daar ben ik 
dan direct bij betrokken.  
 
Er wordt vaak koffie en thee geschonken. De kleintjes kunnen spelen, we zorgen dat er speelgoed 
is. Het gaat echt van nul tot drie, want vanaf vier gaan ze naar school. Dus dan komen de meeste 
ouders niet meer. En dan is er gewoon speelgoed en we hebben ook een keer dat het 
beweegteam langs is geweest die doen dan specifiek wat dingen voor peutertjes en dreumesen.  
 
Maar het is vooral gezellig bij elkaar komen, met elkaar praten. En het consultatiebureau was er 
ook af en toe, dus dan kon zij praktisch soms ook even tips geven. Maar je hebt ook gewoon 
ouders die de taal niet beheersen, dus dan heb je ook een beetje een dubbele functie vind ik dan 
zelf. Er was iemand die was met haar taalmaatje en die kwam dus ook in aanraking met het 
ouder-kind café, dus die kwam de keer daarop ook met haar kindje. Dus dat is wel leuk.  
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Hij was heel trots  
 
Een professional vertelt:  
 
Meneer organiseert al jaren bingo, onder de vlag van Welzijn Woerden. Hij vond dat het van hen 
was, maar hij doet nagenoeg alles zelf. Het enige wat wij hierin doen is het schrijven van 
persberichten en regelmatig bellen om te vragen hoe het gaat. Ik ben ook een keer langs 
geweest om even mijn gezicht te laten zien, maar dat was het. Ik zei: het is al van jullie, het is 
een bewonersinitiatief. En hij was heel trots. 
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Of mensen de weg vinden 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ken de buurtverbinder natuurlijk omdat zij in dat dorpshuis zit en ik vrijwilliger ben in het 
dorpshuis. Ik zie wel dat er goed contact is met de lokale media. Dus met de lokale TV Woerden, 
met de krant, er wordt gepost op facebook, er is een Harmelens Dorpsplatform. Dus dat zijn 
allemaal wel dingen die goed met elkaar verbonden zijn. Maar ik weet niet in hoeverre iedereen 
daarvan op de hoogte is. Dus er wordt wel gezonden, maar er is wel denk ik… Voldoende 
informatie wordt er verspreid, maar je weet nooit wat mensen tot zich nemen, of dat ze het tot 
zichzelf betrekken. Er is wel in het dorpshuis, daar houdt de uitvaartbegeleider die houdt daar 
spreekuur, en juridisch spreekuur, en welzijn. Dat is er allemaal wel, het is in de buurt, het is 
toegankelijk. Maar je weet niet of mensen de weg vinden.  
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Zorgen voor verwarring 
 
Een professional vertelt: 
 
Sommige mensen hebben nog een ander en oud beeld van de buurtverbinder. Die denken dat we 
zelf activiteiten organiseren, maar we helpen met dingen organiseren zodat de persoon zelf een 
activiteit kan organiseren. Dat kan soms zorgen voor verwarring, dat de verwachting anders is 
dan dat we daadwerkelijk doen.  
 
We ondersteunen vooral bij het opzetten van een activiteit, het zoeken van een geschikte locatie, 
het vinden van medeorganisatoren, organiseren van budget en marketing zodat de activiteit op 
de kaart wordt gezet. 
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Patroonanalyse en verhalen

De gemeente Woerden heeft behoefte aan inzicht in het effect van het
voorliggend veld en het project ‘Sociaal Werken in de wijk’ op het leven van de
inwoners van Woerden. De gemeente heeft aan K2 gevraagd deze effecten te
meten aan de hand van verhalen. In juni 2020 is de nulmeting uitgevoerd onder
inwoners, vrijwilligers en professionals uit het veld.

Voor dit onderzoek is de methode storytelling ingezet.  Met deze methode
worden ervaringen in de vorm van verhalen van mensen naar boven gehaald.
Uit alle verhalen herleiden we een aantal patronen. Deze patroonanalyse geeft
de ervaringen binnen de populatie weer. Het patroon is representatief voor de
onderzochte groep, in dit geval de inwoners, vrijwilligers en professionals uit het
veld in Woerden.

K2 heeft gesprekken gevoerd met 20 inwoners en 10 professionals/vrijwilligers.
In totaal hebben we uit de gesprekken 175 verhalen gevangen. Uit deze verhalen
zijn 16 patronen herleid. De patronen geven antwoord op één van de zes
onderzoeksvragen. Hieronder leest u welke patronen van toepassing waren op
welke onderzoeksvraag. 

Voorwoord 

Verhalen

Patronen 

Patronen:
Inwoners komen voornamelijk via nadere inwoners/ vrijwilligers in het
vrijwilligerswerk terecht 
Vrijwilligers kijken naar wat (wel) mogelijk is. 

Contract voor de lezer 

Voordat u verder leest maken we graag een paar afspraken voor het lezen en
delen van de verhalen:

Neem de verhalen serieus, ze zijn authentiek en opgeschreven zoals ze
verteld zijn.
Laat de verhalen altijd heel, als ze schriftelijk worden doorverteld.
Raad niet naar de verteller van het verhaal. Het gaat niet om de
boodschapper. Het gaat omde boodschap en de betekenis die de verteller
eraan geeft.

Zodoende ben ik erbij gekomen

Een inwoner vertelt:

Ik had al taalmaatje hier in Harmelen. Dus die heb ik al een aantal jaar. En daardoor had ik ook al
veel contact met het consultatiebureau. En toen heb ik altijd wel verteld, dat ik dit wel ontzettend leuk
vindt, om ook met vrouwen bezig te zijn. Of ja, mensen met een taalachterstand, dat ik ze daarmee
kon helpen, zo ben ik dan ook bij mijn taalmaatje gekomen. En toen gaf zij aan dat dit gestart werd
en iemand anders had dat geïnitieerd. En daar hadden ze wat hulp bij nodig en zodoende ben ik erbij
gekomen.
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Juni 2020 - Augustus 2020

Vraag 1:  Wat is de inzet op het voorliggend Veld? 

Patronen:
Vrijwilliger zijn geeft (kwetsbare) vrijwilligers een doel en gevoel dat ze nuttig
zijn voor de samenleving.
Door de inzet van vrijwilligers-(activiteiten) ontmoeten inwoners elkaar,
waardoor sociale contacten ontstaan en eenzaamheid wordt tegengegaan.
Door de inzet van vrijwilligers(activiteiten) doen inwoners weer mee in de
samenleving en wordt hun ondersteuningsvraag genormaliseerd. 

Vraag 2: Wat is het effect van het voorliggend veld op het
leven van de inwoners?

Goed bezig

Een inwoner vertelt:

Ik ben vrijwilliger in de tuin. Er is een moestuin en een bloementuin en ik heb vorig jaar ook wel
gekookt voor een groep Eet Je Mee. Eens in de twee weken, waarin mensen gewoon eten. En dan vind
ik het erg leuk, om producten uit de moestuin op tafel te zetten.
Het is niet alleen dat ik bijdrage lever. Ik vind het belangrijk dat de woonomgeving er netjes uit ziet,
schoon. Ik meld ook nog wel eens bij de Buiten Beter gemeente app, ik ben daar wel actief in. Die tuin
is niet alleen voor mijzelf, maar het ziet er ook prachtig uit. Dus voor de omgeving is dat prettig. Dus
voor de woonomgeving als geheel vind ik dat belangrijk.
Het levert op dat mensen het heel leuk vinden dat ik in de tuin aan het werk ben, en dan... Ze kennen
me meestal wel. En dan: goed bezig, ziet er goed uit. Dat is leuk. En gewoon vanuit het buurtwerk
wordt dat gewaardeerd. Zeker. Met je collega’s. Dat is ook waardering.
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Patronen:
Er lijkt een verband tussen activiteiten in de buurt en de sociale cohesie.
Inwoners ervaren hun eigen netwerk en sociale contacten als belangrijk, ook
het sociale contact in de buurt speelt hierbij een rol.
Inwoners ervaren overlast in de wijk, dit heeft invloed op hoe ze zich voelen
in de wijk.

Vraag 4: Hoe ervaren inwoners de buurt en hun eigen
netwerk?

Vervolg patronen 

Patronen:
Inwoners en vrijwilligers signaleren hulpvragen bij andere inwoners, ze kijken
breder dan alleen vanuit hun eigen organisatie of vrijwilligerswerk.
Er wordt gekeken naar wat past bij de hulpvraag van de inwoner, soms wordt
er doorverwezen naar een andere organisatie om de juiste hulp te kunnen
bieden. Dit gebeurt ook vanuit zorgorganisaties naar vrijwilligersorganisaties.
Het is voor organisaties, professionals en inwoners niet altijd helder welke
organisatie wat doet.

Vraag 5: Hoe verloopt de samenwerking tussen de
verschillende organisaties?

Patronen:
Er zijn meerdere activiteiten opgezet met ondersteuning van de
buurtverbinder, maar de rol en functie van de buurtverbinder is niet altijd
helder en bekend.

Vraag 6: Wat is het effect van de buurtverbinders?

Patronen:
Het dorpshuis en de bibliotheek maken het mogelijk om op een
laagdrempelige manier in contact te komen met andere inwoners,
buurtverbinders, professionals en vrijwilligers.
Contact met een vrijwilliger is ander contact dan met een professional. Het is
minder hulpvrager- hulpverlener, maar iemand die naast je staat.
Inwoners worden voornamelijk bereikt door mond-op-mondreclame, het
Woerdens krantje en flyers.
Het is niet altijd inzichtelijk of er wordt aangesloten bij de behoeften van de
inwoners
Inwoners ervaren verschillende soorten drempels om gebruik te maken van
informele voorzieningen.

Vraag 3: Sluiten de voorzieningen aan op de leefwereld van
de inwoners?

Zijn hart luchten

Een vrijwilligerscoördinator vertelt:

Het is een man die al 10 jaar mantelzorger is voor zijn vrouw, die woont gewoon zelfstandig. En van
april tot september staat de bus bij ons in de wijk. En die meneer die fietst ongeveer elke middag,
want hij fietst nog, die fietst elke middag af naar waar de bus is. En dan komt hij echt even zijn hart
luchten, want hij heeft een klein netwerk. Dan komt hij even een bakkie doen, soms is hij er maar een
kwartier, en dan komt hij even een bakkie doen, even kletsen met een vrijwilliger, even zijn hart
luchten. Voor die man is het natuurlijk ook een enorme belasting. Want die vrouw woont natuurlijk
ook ergens anders. Maar dat is wel heel mooi om te zien. Zo’n man heeft geen professionele hulp
nodig. Hij komt wel naar de oudermaatje activiteit van ons, maar die kan er dus op uit op, eigen
initiatief. Hij weet, heel laagdrempelig, het kost niks. Even aanwaaien. En voor hem is het dus een hele
belangrijke functie. Even ventileren.
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Een levendig sociaal gebeuren

Een inwoner vertelt:

We hebben bijvoorbeeld met Koningsdag, toen mochten we natuurlijk niet bij elkaar op bezoek. Maar
toen hebben we allemaal, want het was natuurlijk prachtig weer. We hebben in de hele straat, dus
allemaal stoeltjes buiten gezet, de buurt helemaal versierd. Hebben we bingo gedaan met een
megafoon. Dus iedereen zat in zijn eigen tuin. Dus dat soort dingen dat vind ik dus leuk dat een buurt
dat organiseert.
Dat borrelt op bij een familie bijvoorbeeld en die stopt dan briefjes in de bus en dan kunnen wij erop
ingaan of niet. En dan met het tweede gedeelte van de buurt houden ze altijd een soort buurtfeest
weet je wel met barbecue. Daar zijn dan wij de ouderen, de tweede oude bejaardengezinnen. Want
dat ene gezin dat ook van mijn leeftijd is, dat is nog een echtpaar. Die voelen daar niet zo veel voor,
maar de rest loopt dan wel weer uit. Dus die doen dan weer andere leuke dingen. En je hebt bij ons
ook zo’n groot speelveld met een speeltuin en daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt.
Ja er is wel een levendig sociaal gebeuren bij ons in de buurt. Terwijl we elkaar niet overlopen.
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Daarvoor heeft ze ons ingeschakeld

Een vrijwilligerscoördinator vertelt:

Ik ben net voor de coronacrisis bij een meisje van 25 geweest die op zichzelf woont. Die krijgt nog
woonondersteuning vanuit zorgaanbieder X. Ook met een stukje huishouden en financieel. Maar dit
meisje wilde heel graag gaan sporten. Maar X, de ambulant begeleider, gaf al aan: ik heb geen tijd, of
het hoort niet bij mijn takenpakket om met jou naar verschillende sportactiviteiten in Woerden te
gaan kijken en om uit te zoeken wat passend is, maar ook wat financieel passend is en qua tijd.
Daarvoor heeft ze ons ingeschakeld en nu komt er een vrijwilliger wekelijks bij haar. Ze zijn naar
ballet geweest, naar fitness, naar paardrijden. Om samen te onderzoeken van: wat is nou een
passende sport. En dat is niet alleen doordat ze actief bezig is, maar ook zodat er weer een sociaal
netwerk kan ontstaan bij deze cliënt. En daarin hebben we dan inderdaad wel contact met X. De
vrijwilliger van: joh, we hebben dit en dit bekeken. Dus dan kan ook de cliënt het weer met haar eigen
begeleider bespreken. Omdat daar ook een vertrouwensband zit. En ook de ambulant begeleider kan
ook weer aan de vrijwilliger aangeven van: joh, ik hoorde in mijn gesprek dat ze, ik noem iets,
paardrijden eigenlijk toch niet leuk vond, het is fijn om naar een volgende sport te kijken.
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Hij was heel trots

Een professional vertelt:

Meneer organiseert al jaren bingo, onder de vlag van Welzijn Woerden. Hij vond dat het van hen was,
maar hij doet nagenoeg alles zelf. Het enige wat wij hierin doen is het schrijven van persberichten en
regelmatig bellen om te vragen hoe het gaat. Ik ben ook een keer langs geweest om even mijn gezicht
te laten zien, maar dat was het. Ik zei: het is al van jullie, het is een bewonersinitiatief. En hij was heel
trots.

Mei 2020



 

 

Verhalen uit Woerden & nulmeting naar Sociaal Werk 
in de Wijk en Informele voorzieningen 

 
Bijlage 1 Verhalenweb 
 

Titel Patroon 
Als maar langs gelopen Overig 
Altijd iemand bij de hand Buurt en netwerk 
Automaatje is ervoor  Effect voorliggend veld 
Bepaalde kerken Aansluiten van voorzieningen 
Bij de tafeltennis Samenwerking organisaties 
Binnen de wijk                         Aansluiten van voorzieningen  
Blij met hulp geven Effect voorliggend veld 
Blijven ze mij vervelen          Buurt en netwerk 
Buren die je kent Buurt en netwerk 
Buurtverbinders Aansluiten van voorzieningen  
Contact mee te zoeken Effect voorliggend veld 
Daar doen we dan aan mee Effect voorliggend veld 
Daar is het eigenlijk begonnen Inzet voorliggend veld 
Daar zit ik altijd Effect voorliggend veld 
Daarom doe ik vrijwilligerswerk Effect voorliggend veld 
Daarvoor heeft ze ons ingeschakeld Samenwerking organisaties 
Dan bel ik even Buurt en netwerk 
Dan ga ik met de Plusbus mee Effect voorliggend veld 
Dan is je middag zo om  Effect voorliggend veld 
Dan ken je een hele boel mensen         Buurt en netwerk 
Dan krijg je een timmerman Effect voorliggend veld 
Dan moet je ze omarmen Inzet voorliggend veld 
Dan moeten ze niet bij ons zijn Samenwerking organisaties 
Dan wordt het daar opgepakt Aansluiten van voorzieningen  
Dan zetten ze de stoeltjes neer Effect voorliggend veld 
Dat is weer een begin               Effect voorliggend veld 
Dat je daarmee bezig bent Buurt en netwerk 
Dat je nog van nut bent                  Effect voorliggend veld 
Dat vind ik echt ideaal Aansluiten van voorzieningen  
Dat vind ik mooi Aansluiten van voorzieningen  
Dat voelt prettig Buurt en netwerk 
De biljartmannen Aansluiten van voorzieningen 
De eerste en de laatste keer Overig 
De gezelligheid in de bus Effect voorliggend veld 
De kracht van ongedwongen in contact staan Aansluiten van voorzieningen  
De maandagmiddaggroep Effect voorliggend veld 
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De norm voor wat het gaat worden Buurt en netwerk 
De wat kwetsbaardere vrijwilliger Effect voorliggend veld 
Die bankies Buurt en netwerk 
Die gezellige oude vrouwtjes Overig 
Die helpt mij Effect voorliggend veld 
Die mevrouw Aansluiten van voorzieningen 
Die mevrouw van het volksdansen Buurt en netwerk 
Die vrijwilliger Effect voorliggend veld 
Dit past bij mij Effect voorliggend veld 
Door de kinderen Aansluiting van voorzieningen  
Echt best wel veel  Samenwerking organisaties 
Echt in de krant Aansluiten van voorzieningen  
Een bak met vrijwilligers Samenwerking organisaties 
Een beetje bij blijven Buurt en netwerk 
Een boodschappenmannetje          Aansluiten van voorzieningen  
Een dure bezigheid Aansluiten van voorzieningen  
Een gebouw waar van alles gebeurde Aansluiten van voorzieningen  
Een gevoelig dingetje                        Buurt en netwerk 
Een lach op hun gezicht Effect voorliggend veld 
Een levendig sociaal gebeuren Buurt en netwerk  
Een nieuwe klant erbij Aansluiten van voorzieningen  
Een onwijze signalerende rol Samenwerking organisaties 
Een soort schaarste Buurt en netwerk 
Een soort verrijking Inzet voorliggend veld 
Een stapje gemaakt Samenwerking organisaties 
Een stapje harder Inzet voorliggend veld 
Een steentje bij moet dragen Effect voorliggend veld 
Een stoomtreintje Overig 
Een stortvloed aan brieven Aansluiten van voorzieningen  
Een stukje gezelligheid Effect voorliggend veld 
Een stukje gezien worden Buurt en netwerk  
Een zetje moet je hebben Aansluiten van voorzieningen 
Een zoete inval Overig 
Er staat een vrijwilliger achter mij               Inzet voorliggend veld 
Er wordt van alles georganiseerd Overig 
Erg veel voldoening Inzet voorliggend veld 
Even een kopje koffie Aansluiten van voorzieningen  
Even kortsluiten Samenwerking organisaties 
Even samen willen doen Inzet voorliggend veld 
Fantastisch om te zien Effect voorliggend veld 
Fysiek aanwezig Inzet voorliggend veld 
Gaat het nog goed mevrouw?       Samenwerking organisaties 
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Geeft ook computercursussen Aansluiten van voorzieningen  
Geen concurrentie                 Samenwerking organisaties 
Geen doel op zich                 Samenwerking organisaties 
Geen tijd en druk Buurt en netwerk 
Geen zin meer in Buurt en netwerk 
Gewaardeerd hoe je bent Effect voorliggend veld 
Gewoon geïnteresseerd  Aansluiten van voorzieningen  
Gewoon helemaal plat Aansluiten van voorzieningen  
Gewoon voor even een praatje Inzet voorliggend veld 
Goed bezig Effect voorliggend veld 
Hé, wat zijn de verschillen Samenwerking organisaties 
Heel goed contact Buurt en netwerk 
Heel veel organisaties doen dat natuurlijk Samenwerking organisaties 
Heel veel waarde aan hechtten Effect voorliggend veld 
Heerlijk instappen Aansluiten van voorzieningen  
Het is gewoon geweldig! Inzet voorliggend veld 
Het mooie van deze gekke tijd Inzet voorliggend veld 
Het ouder-kind café Effect buurtverbinders 
Hij was heel trots Effect buurtverbinders 
Iemand te helpen Inzet voorliggend veld 
Ik ben er niet echt naar opzoek Buurt en netwerk 
Ik ben ook maar een mens Overig 
Ik kreeg een vrijwilliger Samenwerking organisaties 
Ik loop in een rollator Aansluiten van voorzieningen  
Ik vermaak mijn eigen wel Buurt en netwerk 
Ik vind het alleen jammer Buurt en netwerk 
Ik wil wel meedenken Samenwerking organisaties 
In golfbewegingen veranderen Buurt en netwerk 
In het daglicht zetten  Aansluiten van voorzieningen  
In het vizier Samenwerking organisaties 
In ieder geval opgeruimd Buurt en netwerk 
Inspringt in dat gat Aansluiten van voorzieningen  
Is echt een actieve gemeente Overig 
Je bent lekker van de straat Effect voorliggend veld 
Je gaat ze ook niet op straat zetten               Samenwerking organisaties 
Je hebt ook wat te vertellen       Effect voorliggend veld 
Je helpt gewoon praktisch Effect voorliggend veld 
Je moet het durven                  Aansluiten van voorzieningen  
Je ontmoet mensen Effect voorliggend veld 
Je vloeit er eigenlijk in  Effect voorliggend veld 
Kaartjes Aansluiten van voorzieningen 
Knap, want het blijf wel hangen Aansluiten van voorzieningen  
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Kom je eens kijken? Buurt en netwerk  
Kunnen we altijd even aankloppen Buurt en netwerk  
Kunnen we u helpen? Samenwerking organisaties 
Laat maar Aansluiten van voorzieningen  
Lekker gezellig             Effect voorliggend veld 
M'n rekenmaatje Aansluiten van voorzieningen  
Makkelijker dan ik dacht Aansluiten van voorzieningen  
Meer bekendheid Aansluiten van voorzieningen  
Met elkaar verbonden Samenwerking organisaties  
Naar het winkelcentrum Effect voorliggend veld 
Nauw contact met de buurtverbinder Effect buurtverbinders 
Niet achter de geraniums Effect voorliggend veld 
Niet echt voor jongeren Aansluiten van voorzieningen  
Niet naar andere dingen toe Aansluiten van voorzieningen  
Niet zo goed afstand bewaren Effect voorliggend veld  
Niet zo goed uit de voeten Inzet voorliggend veld 
Nieuwe vrijetijdsinvulling Effect voorliggend veld 
Nooit een straatbarbecue georganiseerd Effect buurtverbinders 
Nou laat maar zitten Aansluiten van voorzieningen  
Of mensen de weg vinden Effect buurtverbinders 
Onder de mensen Buurt en netwerk 
Ons kent ons samenleving Aansluiten van voorzieningen  
Ontstaat het normale leven gaandeweg Effect voorliggend veld 
Ontzettend mooi concept Aansluiten van voorzieningen  
Ook het sociaal samenzijn Effect voorliggend veld 
Op praatjes zitten te wachten  Effect voorliggend veld 
Oudhollandse muziek Effect voorliggend veld 
Snel contact Effect voorliggend veld 
Tegenaan kan praten Effect voorliggend veld 
Toch weer eens wat anders Effect voorliggend veld 
Veel betekenen voor mensen  Effect voorliggend veld 
Verwilderde tuin Effect voorliggend veld 
Via de buurvrouw Samenwerking organisaties 
Voldoet wel aan de behoefte Aansluiten van voorzieningen  
Voor mijn leeftijd Buurt en netwerk 
Vrijwilligerswerk gaan doen Inzet voorliggend veld 
Vroeger heeft die activiteit echt geholpen Effect voorliggend veld 
Waarschijnlijk net zo kwetsbaar als hij Effect voorliggend veld 
Wat deden die dan? Samenwerking organisaties 
Wat steken laten vallen Aansluiten van voorzieningen  
Weer een tussenstap Aansluiten van voorzieningen  
Wellicht overdragen aan een vrijwilliger Samenwerking organisaties  
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Willen alleen met automaatje Aansluiten van voorzieningen  
Witte vlekken Aansluiten van voorzieningen  
Ze doen van alles Aansluiten van voorzieningen  
Zeer onmenselijke toestand Buurt en netwerk 
Zelf de trap op en af kunnen       Aansluiten van voorzieningen  
Zelf letterlijk stappen voor ondernemen Buurt en netwerk 
Zelf organiserend vermogen Aansluiten van voorzieningen  
Zijn hart luchten Aansluiten van voorzieningen  
Zo is de eenzaamheid niet zo groot          Effect voorliggend veld 
Zo'n maaltijd gehad Overig 
Zodoende ben ik erbij gekomen Inzet voorliggend veld 
Zomaar binnenstappen Aansluiten van voorzieningen  
Zorgen voor verwarring Effect buurtverbinders  
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Als maar langs gelopen 
 
Een professional vertelt: 
 
Nou ik moet wel zeggen met het wisselen van de organisatie. Het feit dat we nu vanuit de 
welzijnsorganisatie... Die is van plaats veranderd, die is van naam veranderd. Daarna zijn we weer bij 
de gemeente gekomen. Dat maakt wel dat je straks mensen tegenkomt die je ziet fietsen door de 
wijk, dat er eentje zegt: hé, werk jij hier niet meer? Ik was laatst bij het gebouw en het was dicht. Ja, 
de één die belt, de ander mailt.  
 
En als alles onderhand verandert dat maakt wel dat het lastig is voor mensen om het te vinden. Dus 
een beetje veranderen is leuk, maar een beetje stabiliteit is wel handig. Ik denk dat mensen, als ze 
ergens binnenlopen, als ze maar de stap zetten om toch even te vragen van: hoe zit dat nou? Dan 
komen ze wel. Ik denk dat dat wel goed wordt doorverwezen in Woerden hoor, dat wel. Maar de 
mensen die al een angst hebben om naar binnen te stappen en die anders wisten: oh ja, jij zat 
meestal daar of probeer ik toch eens te vinden.  
 
Ik heb weleens een mevrouw gehad, die heeft als maar langsgelopen. Met de kinderwagen. En alleen 
maar gevraagd naar mijn voornaam, want de achternaam is dan toch moeilijk. Net zo lang tot ze me 
gevonden had. En het was een mevrouw... die stond gewoon op straat met haar baby'tje. Die dan niet 
iets heeft van: nou, ze is er niet, dan ga ik maar iets anders organiseren. 
 
Mei 2020 
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Altijd iemand bij de hand 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik ben niet iemand die veel contacten zoekt hoor. Ik groet iedereen hier in de verte en ik heb met mijn 
buurvrouw contact. Die doet af een toe en boodschap voor mij of die komt eens kijken. En die heeft 
mijn sleutels ook. Dus heb wel altijd iemand bij de hand. En het is ook gezellig als ze er is. Ze drinkt 
een kop koffie met mij op zaterdag altijd. Dat is ook gezellig. Die woont naast mij. En dat is genoeg 
hulp vind ik. Ik heb ook wel een goede vriendin die hier ook vlakbij woont en die is nog jonger dan ik 
en die heeft veel met mensen gedaan. Die weet hoe ze om moet gaan met mensen. En verder mijn 
andere vrienden die wonen buiten Woerden. In Leidschendam en in Utrecht dus dat is allemaal heel 
ver weg. Maar dat zij zo, daar ga ik niet om zitten mokken hoor.  
 
Juni 2020  
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Automaatje is ervoor 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik heb een zus in Nieuwebrug en als ik ze dan bel, dan komen ze en brengen ze naar Nieuwebrug. Zo 
laat terugbrengen, ophalen en dan komen ze weer. En een bus gaat niet naar Nieuwebrug. Dus dan 
moet ik wel met een taxi, waar je daar lid van bent en dat ben ik niet. Dus als ik automaatje bel, twee 
dagen van tevoren, dat ze me ophalen die tijd, dan brengen ze je. Dat is dan mooi geregeld. Die 
meiden willen me ook wel wegbrengen hoor. Maarja, ik zeg: jullie hebben je eigen huis en gezin jullie 
kunnen beter hè… Automaatje is ervoor.  
 
Juni 2020 
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Bepaalde kerken 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ben hier met een medische urgentie komen wonen in Woerden. En toen heb ik me ook, in het begin, 
een beetje op de dingen gericht die de kerk organiseerde. En daar ben ik toen bijgegaan. En die 
organiseert natuurlijk ook in het seizoen van september tot juni zo ongeveer, elke maand dingen.  
 
En dan ga je naar bepaalde kerken toe en dan is er een hele middag waar soms ook spelletjes gedaan 
kunnen worden, of een inleiding gegeven wordt door iemand met mooie dia’s erbij, zulk soort. Ze 
moeten ook natuurlijk steeds iets anders bedenken. Dat vind ik ook heel knap van ze. En dat ben ik 
toen eigenlijk meteen gaan doen.  
 
Juni 2020 
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Bij de tafeltennis 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Wat heel belangrijk is, is het netwerken. Organisaties aan elkaar verbinden. Heel vaak hebben 
organisaties eenzelfde soort idee, of willen ze iets waarvan we denken van: daar zijn zij ook mee 
bezig. Dan kunnen ze samenwerken, dus dat proberen we ook te doen.  
 
We hadden een biljartclubje zitten met biljarttafels. We gingen verhuizen, dus zij moesten ook uit het 
pand, dat moest ergens anders heen. De tafeltennisvereniging had eigenlijk aangegeven van: wij 
hebben heel veel ruimte, we zitten hier maar twee avonden in de week, zonde van de plek. Die 
hebben we uiteindelijk aan elkaar verbonden. Dus de biljartvereniging zit nu bij de tafeltennis.  
 
Juni 2020 
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Binnen de wijk 
 
Een professional vertelt:  
 
Woerden is ook te klein om in elke wijk een inloopmogelijkheid te hebben. Samen koffiedrinken, oké. 
Samen eten, dat zou dan ook nog wel echt in elke wijk kunnen, zeker omdat dat vaak wat oudere en 
minder mobiele mensen aantrekt. Maar Parkinsoncafé, of een café voor mensen die gescheiden zijn, 
of een ouder-kindcafé, dat kan je niet in elke wijk hebben, denk ik. Ik weet niet of daar dan behoefte 
aan is.  
 
De meesten vinden het niet erg als ze een stukje moeten rijden. En een stukje, denk ik, dat dat binnen 
een straal van 3, 4, 5 kilometer is. Ik denk dat dat wel oké is. Dan heb ik het wel over de wat jongere 
doelgroep. De wat oudere doelgroep vindt het denk ik wel wat prettiger als het binnen de wijk is. Of 
in een naastgelegen wijk. Ik denk niet dat je snel van Molenvliet naar Snel en Polanen gaat, als je 
daarvoor echt helemaal met de taxi moet om te gaan korfballen. Dat zijn wel activiteiten waarvan 
het fijn zou zijn als dat in je eigen wijk is, denk ik.  
 
En het ligt misschien ook aan de frequentie. Een keer in de maand wil je dat misschien wel doen, elke 
week dan misschien weer niet.  
 
Juni 2020 
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Blij met hulp geven 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Vroeger had ik wel die activiteiten bij Sociaal Kultureel Werk. Ik had heel veel activiteiten. Gewerkt, 
bijna zestien jaar met hen. Maar door mijn ziekte nu kan ik niet meer. Ik geef les aan activiteiten voor 
buitenlandse vrouwen. Die kunnen integreren in Nederland. Ik was blij met hulp geven aan andere 
mensen. Dat was het. Bij sommige vrouwen, zij durven niet met Nederlandse mensen… Ik ga met hun 
praten en dat is buitenland en Nederland, dat is gewoon hetzelfde. We wonen hier en dat en dat… En 
fietsen met hun en eten maken. Ook uit, soms naar Amsterdam, feest maken. Dat soort dingen. 
 
Juni 2020 
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Blijven ze mij vervelen  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Mijn vriendin was Amsterdams toen ze hier kwamen wonen, en toen zijn de benedenburen tegen 
gaan werken. Dat is doorgelopen. Dat ze er nu niet meer is, blijven ze mij vervelen. Ik woon driehoog 
en door mijn longziekte hoest ik veel. En dan gaat de buurman op de trapleuning lopen slaan, dan 
gaat-ie aan m’n deur lopen bellen beneden. Zulk soort dingen. 
Ik wil ook als het kan zo snel mogelijk verhuizen. Ik ben druk aan het reageren maar het is moeilijk. Er 
zijn wel andere mensen in de buurt die helpen. Maar er zijn echt twee die lopen te vervelen. En daar 
kan ik dan niet tegen. Bij de woningbouw wordt er gewoon niks tegen gedaan. En dan krijg je een 
brief van de woningbouw: ze hebben overlast van je. Ik zeg van: wat? 
Want m’n vrouw is in 2018 overleden en dan staan de benedenburen op het balkon te lachen terwijl 
de rouwauto de straat inkomt. 
 
En een paar weken terug, hebben ze ook vals geld in m’n brievenbus gedaan. En dat zijn de 
benedenburen en de bovenburen en dan wordt er gezegd: het is ons mislukt, hij is er niet in getrapt. 
Zelfs buren die hier hebben gewoond, hebben ze gewoon weggetreiterd.  
 
Juni 2020  
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Buren die je kent  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Fijne buurt, had wel iets meer kinderen mogen hebben voor mijn zoontje. Hele vriendelijke mensen, 
leuke buren, hebben veel speeltuintjes in de omgeving en het is groen. Ook mensen in de buurt die je 
dan kent via de carnaval en veel contacten met de buren die je kent. Er worden geen activiteiten 
georganiseerd in de buurt. Het zou wel leuk zijn, maar zou niet weten waar dat dan zou kunnen in de 
buurt.  
 
Juni 2020  
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Buurtverbinders 
 
Een professional vertelt:  
 
Mensen weten de buurtverbinders steeds beter te vinden en de term buurtverbinder begint te 
wennen. Het gekoppeld zijn aan een locatie kan de vindbaarheid verhogen. Maar kan ook in je nadeel 
werken als mensen denken dat je alleen maar voor een bepaalde locatie bent in plaats van voor de 
hele wijk/dorp/buurt. Zitten ook in het dorpshuis, daar is het eerder begonnen.  
 
Doordat je in het dorpshuis zit is er ook direct contact met de welzijnscoach, maatschappelijk werk en 
de bibliotheek. Het is voor mensen dan ook laagdrempelig om je even aan te spreken.  
Het is wel belangrijk om constant reclame te maken en te laten zien dat we er zijn.  
 
Mei 2020  
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Contact mee te zoeken  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ben ook niet zozeer iemand die ergens naartoe gaat. Ik denk dat het nu ook komt doordat ik ook 
niet lekker in m'n vel zit en dat er best wel wat speelt thuis. Dat is dan toch even anders, maar ik ben 
dat toch weer aan het oppakken. Wat ik wel heel graag wil. 
 
Ik kom oorspronkelijk niet uit Zegveld en ook niet uit Woerden. Ik ben hier komen wonen nu zes jaar 
geleden denk ik. Ik ben toen wel een keer naar een evenement gegaan. Ik had een foldertje binnen 
van een cursus reanimatie. En dat heb ik toen gedaan en dan ontmoet je toch ook wel weer mensen. 
 
En ook toen hier een keer een tentfeest was. Nou ben ik niet zo van het feesten, maar ik denk: ja zo 
leer je ook wel weer mensen kennen. Dus daar zijn we toen ook heen geweest. En mijn man is daar 
niet zozeer van, maar heeft toch meegedaan omdat vrienden ook gingen. We zijn niet zo van de 
drank en je kan elkaar toch niet zo goed verstaan met harde muziek. Dus we zijn wel meer van het 
rustige. We hebben ook een hond dus ja je spreekt op straat ook wel weer mensen. Maar dat zou ik 
denk ik wel meer willen. Ook vrienden, maar die heb ik eigenlijk niet zozeer. Dat vind ik ook nog wel 
even lastig om daar contact mee te zoeken. 
 
Juni 2020  
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Daar doen we dan aan mee 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik was een keer bij een etentje hier. Dan wordt er in het dorpshuis een maaltijd georganiseerd en daar 
doen we dan aan mee. Dat was heel leuk. Mensen worden via via gevraagd om wat te koken. Er zijn 
veel mensen die dat leuk vinden en soms kinderen die het leuk vinden om te koken. Elke keer 
organiseert iemand anders dat dan.  
 
Je wilt het een beetje ondersteunen dus daarom kom je, maar ook voor het contact met andere 
mensen wat je dan hebt. 
 
Juni 2020 
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Daar is het eigenlijk begonnen 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Daar waar Welzijn Woerden eerst zat, daar was een hele kast met boeken. Iedere keer, daar is het 
eigenlijk begonnen. Op maandagochtend was het eerst even daar mijn boeken ruilen. Het waren een 
beetje ouderwetse boeken, maar ach. Maar die zijn allemaal de container in gegooid. Dat is niks 
meer.  
 
Dan ging ik wat over het aquarium opzoeken in de boeken. Want ze hadden daar bij Welzijn Woerden 
twee grote zalen waar alles gehouden wordt. Daar stond een aquarium. Dat wist ik ook niet hoor. 
Maar toen wij hier net kwamen wonen toen dacht ik nou ik ga een paar klusjes doen. Toen was ik 
daar met mensen klusjes aan het doen. Toen was er iemand die vroeg aan mij: hé, kun je daar binnen 
eens kijken? Ja, wat moet ik daar binnen dan doen? Heb je soms een klusje? Dus ik ga naar binnen en 
ik zie daar in de hoek ineens een aquarium staan. Dus ik zei: ik weet het al, je zoekt zeker iemand voor 
het aquarium? Ja, want de man die het doet die wil stoppen. Ik zeg: dan moet je eerst je 
portemonnee open trekken, want het is zo brandhout dat hele ding. Hij zei: de directeur die komt 
erbij, die had ook in de gemeenteraad gezeten. Ja, ik zal gelijk maar eens opgeven wat het gaat 
kosten. Nou wat gaat het gaat kosten? Zeshonderd euro. En dan komt alles erin. Nieuwe planten 
komen erin, nieuwe vissen komen erin. Ik moet het onderspul… Alles moet verschoond worden en dan 
moet ik kijken wat er nieuw moet komen. Slangen enzo. Ga je gang zei ze. Dus zo heb ik dat gedaan.  
 
Dus ik liep er altijd tussen door, tussen het volksdansen naar die hoek toe. Dat was mijn hoek. En als 
ze om half twaalf ophielden kon ik water gaan tappen. Daar gaat veel water in. Het is een bak van 
twee meter. Maar dat heb ik met plezier gedaan.  
 
En zodoende heb ik alles leren kennen in Woerden. 
 
Juni 2020 
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Daar zit ik altijd 
 
Een inwoner vertelt: 
 
In de Plint, daar zit ik altijd. Daar doe ik gym en daar doe ik drinken en praten. We doen eens een 
spelletje. Ik zit er dichtbij. Dus ik ga er vaak met allemaal vriendinnen heen. Die zitten ook op de gym. 
Dus dat is altijd wel gezellig. En eten doe ik er ook. Een keer in de week, dinsdagavond. Dat is heel 
gezellig. Ik ben er heel blij mee. 
 
Juni 2020 
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Daarom doe ik vrijwilligerswerk 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik vind het leuk om vrijwilligerswerk te doen en om zo onder de mensen te komen. Ik heb hier geen 
familie in de buurt. Ook ons eigen bedrijf was aan huis en ik werkte veel thuis. Het is toch wel leuk om 
andere mensen te zien en daarom doe ik vrijwilligerswerk. Ik ben ook altijd gek geweest van lezen, 
dus daarom in de bibliotheek.  
 
Juni 2020 
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Daarvoor heeft ze ons ingeschakeld 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik ben net voor de coronacrisis bij een meisje van 25 geweest die op zichzelf woont. Die krijgt nog 
woonondersteuning vanuit zorgaanbieder X. Ook met een stukje huishouden en financieel. Maar dit 
meisje wilde heel graag gaan sporten. Maar X, de ambulant begeleider, gaf al aan: ik heb geen tijd, of 
het hoort niet bij mijn takenpakket om met jou naar verschillende sportactiviteiten in Woerden te 
gaan kijken en om uit te zoeken wat passend is, maar ook wat financieel passend is en qua tijd. 
Daarvoor heeft ze ons ingeschakeld en nu komt er een vrijwilliger wekelijks bij haar. Ze zijn naar 
ballet geweest, naar fitness, naar paardrijden. Om samen te onderzoeken van: wat is nou een 
passende sport. En dat is niet alleen doordat ze actief bezig is, maar ook zodat er weer een sociaal 
netwerk kan ontstaan bij deze cliënt. En daarin hebben we dan inderdaad wel contact met X. De 
vrijwilliger van: joh, we hebben dit en dit bekeken. Dus dan kan ook de cliënt het weer met haar eigen 
begeleider bespreken. Omdat daar ook een vertrouwensband zit. En ook de ambulant begeleider kan 
ook weer aan de vrijwilliger aangeven van: joh, ik hoorde in mijn gesprek dat ze, ik noem iets, 
paardrijden eigenlijk toch niet leuk vond, het is fijn om naar een volgende sport te kijken. 
 
Juni 2020 
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Dan bel ik even 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Als ik naar de dokter moet dan loop ik daar vaak zelf even heen, die zit hier dichtbij. En als het hard 
regent en ik bel mijn dochter, staat ze ook voor me klaar hoor. Nee dat doet ze ook wel. En mijn 
kleinzoon doet ook van alles. Die gaat altijd bij de Molenvliet brood halen, dus dat gebeurt daar ook 
nog allemaal. Jawel hoor, ze staan heel goed voor mij klaar. Als ik het zelf kan doe ik het meestal zelf, 
maar als het niet gaat dan bel ik even. 
 
Juni 2020 
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Dan ga ik met de Plusbus mee 

Een inwoner vertelt:  

Dan ga ik met de Plusbus mee en die is goed. Op het moment rijden ze niet omdat ze het niet mogen. 
Ze komen wel aan huis. Ik heb bepaalde mensen die dat voor ons doen. Daar geef ik één keer per 
week een lijstje en wat geld mee en dan halen ze voor een week boodschappen voor mij. Dus dat is 
ook een uitkomst. Maar anders ga ik met de Plusbus mee als ze weer mogen rijden. En die zijn goed 
hoor.  

En soms gaan ze ook op tour. Ik noem maar wat soms gaan ze naar Alkmaar toe. Of ze gaan naar een 
visserij, een palingstokerij of noem maar op. Nou als er iets leuks is dan schrijf ik me in.  

Juni 2020  
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Dan is je middag zo om 
 
Een inwoner vertelt: 
 
We hebben hier een stel ontzettend enthousiaste mensen die van alles bedenken voor de senioren. En 
die hebben toen de Thuisbus bedacht. Dat is gewoon een grote kampeerauto, en die gaat op 
verschillende plekken, zes verschillende plekken van Woerden staan. En dat was gisteren ook zo fijn. 
En dan hebben ze koffie en thee, ze maken gezellige zitjes, en nu waren de zitjes natuurlijk anderhalve 
meter uit elkaar. En dan zit je met zijn tweeën om zo’n zitje heen en je krijgt lekker je drankje en je 
koekje erbij. En, het praatje is natuurlijk de bedoeling en dat duurt dan twee uur en dan gaan ze weer 
opstappen en dan rijdt de bus ook weer weg, als alles weer ingeladen is. Ze hebben natuurlijk al die 
stoeltjes en kussentjes, hebben ze aan boord. En ze zetten een gezellig bord neer van: het terras is 
geopend! Met een uitroepteken, dat klinkt heel gezellig hoor! Dat moet ik je zeggen.  
 
Dat was ontzettend leuk. En dat was gisteren dan ook weer zo’n beetje de eerste week dat ze dat 
doen. Alle stoeltjes waren bezet. En het wisselt ook nog een klein beetje, iemand die dan maar een 
uurtje kan blijven. Dan kan er weer een ander komen en zo gaat dat. Dus het gaat allemaal heel 
gemoedelijk. En dan zijn er ook weer een stuk of vier, vijf, vrijwilligers. Een paar gingen er met de fiets 
en twee gingen er met de bus. En die verzorgen dat dan allemaal. En dat kost ook niks. Het is allemaal 
zo leuk wat die mensen doen. En dan is je middag zo om. Om van, even kijken wat was het nou, half 
drie tot half vijf. 
 
Juni 2020 
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Dan ken je een hele boel mensen 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Op dit moment ben je wat beperkter in de mogelijkheden, door corona en dat is wel lastig. We 
zouden een reis maken, maar die is uitgesteld naar november.  
 
Je merkt wel dat de lockdown gaat slijten. Ik ga voor het eerst vanmiddag na maanden weer eens jeu 
de boulen met aangepaste maatregelen. Ik ging drie keer per week. Ik ben lid hier in het dorp en ook 
in Vleuten. Je kent een hele hoop mensen in dat wereldje. Ik heb voor de Nederlandse jeu de boules 
trainingen gegeven en dan ken je een hele boel mensen. Het is een sport die je tot op hoge leeftijd 
kunt doen en waarbij je niet razendsnel hoeft te zijn.  
 
Juni 2020 
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Dan krijg je een timmerman  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Bij Kwadraad hebben ze ook cursussen, en voor weinig geld kunnen ze, als je een klusje hebt, kunnen 
hun dat voor je opknappen. Ik heb daarvan een volière gekregen. Daar was de onderbak van kapot en 
die moest nieuw gemaakt worden. En dan krijg je een timmerman die je erbij gaat helpen. En twee 
dagen later staat de nieuwe onderbak er. Dan wordt de volière erop gebouwd. En dan kan je je 
vogeltjes erin doen. En dat is gewoon lekker. En hij is op wieltjes, dan kan je het eventueel wegrijden.  
 
Het contact is goed. Nou heb ik een mailtje van ze gehad. Je kan hier bij de natuur in de nesten kijken.  
Kan je broed volgen. Dat doe ik ook eens in de maand, dan ga ik effetjes op de site kijken. En dan ga ik 
kijken hoe het met de jonge vogeltjes gaat. En dan klik je op willekeurige volgorde en dan kun je in 
het nest meekijken. Het is heel mooi. 
 
Juni 2020  
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Dan moet je ze omarmen 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Wat ik wel zie is dat jongeren vaak willen best wel vrijwilligerswerk doen, maar niet dat structurele 
wat de wat oudere vrijwilliger doet. Die zit vaak 10, 15 jaar bij de Zonnebloem, steekt daar 8 tot 16 
uur in de week in. Dat willen ze niet. Maar ze willen prima helpen bij een cultureel festival, of bij een 
Koningsdag. Of een NL Doet bijvoorbeeld, dat trekt wel heel veel jongeren aan.  
 
Ze willen wel of ze hebben vaak… Ze weten eigenlijk wel van: ik doe vrijwilligerswerk. Maar daar 
hoeven ze niet voor beloond te worden of gewaardeerd te worden, dat doen ze gewoon. Ze helpen 
echt wel vaak de buurvrouw voor een boodschapje, of zoiets, dus dat gebeurt best wel.  
 
Wij hebben de maatschappelijke stage, dat zijn wel echt de 14- tot 16-jarigen, dus wel heel jong. Dat 
is juist echt opgezet om kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Veel van hun… Wat is veel, ik 
denk ongeveer een vierde, gaat daarna ook door met vrijwilligerswerk. En dat is wel vooral in de 
sportvereniging. Bij sportverenigingen zie je heel veel jongeren juist die hulp geven bij de kleintjes. 
Dus dat zit inderdaad wat minder in zorg-welzijn, maar veel meer in sport. Daar zie je heel veel 
jongeren. Er zijn er wel een aantal die er bewust voor kiezen om wel zorg-welzijn vrijwilliger willen 
worden, maar dat is te verwaarlozen vergeleken met de doelgroep 45 plus. Het zijn ook de idealisten. 
De vijver is niet heel groot, maar als je ze hebt, dan moet je ze omarmen.  
 
Juni 2020 
  



 

   28 

Dan moeten ze niet bij ons zijn 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Het wisselt een beetje, iemand moet soms meer bij Woerden Wijzer zijn. We krijgen soms ook de 
vraag: ik wil maaltijden thuisbezorgd krijgen. Daar zijn we echt niet van, daar is eigenlijk geen een 
vrijwilligersorganisatie van. En dan zeggen we: wilt u dat thuis, want u kunt ook ergens gaan eten. 
Die mogelijkheden zijn er natuurlijk wel met vrijwilligersorganisaties. Als ze echt thuis willen dan 
sturen we ze toch weer naar Woerden Wijzer, want dan moeten ze niet bij ons zijn.  
 
Juni 2020 
  



 

   29 

Dan wordt het daar opgepakt  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Er zat ook altijd hier een maatschappelijk werkster, die weet wel veel. En die helpt me er wel mee. De 
ervaring daarmee is heel goed. Die heeft me al redelijk een maandje geholpen en eens in de week 
hebben we uren gesprek. Als er financiële dingen zijn of problemen met thuiszorg of wat dan ook. 
Dan wordt het daar opgepakt, dan komen we er weer samen uit.  
 
Zij gaf dagbesteding aan: is dat wat voor je? Zullen we eens kennis maken? Toen zijn we er geweest 
en nou loop ik er twee maanden. Ik zat eerst in de houtbewerking en toen zei de eigenaar: ik heb een 
magazijnbeheerder nodig, zou jij dat willen doen? En ik ben gaan opruimen en het magazijn is 
opgeknapt en… Dat moet groeien hè. Maar verder gaat het goed. Loopt lekker. 
 
Juni 2020  
 
  



 

   30 

Dan zetten ze de stoeltjes neer 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Die thuisbus, daar zijn we gisteren geweest. Dat is van een thuishuis. Die hebben dus een huis en daar 
kan je eventueel, als je er wat voor voelt, je opgeven en dan kan je daar komen wonen. En dan 
hebben ze die bus en daar gaan ze mee door Woerden. Twee dagen in de week geloof ik. En de ene 
keer staan ze in die hoek en dan in deze hoek. En hier stonden ze dus gisteren. En dan komen ze met 
de bus en dan hebben ze koffie en thee. Dan zetten ze de stoeltjes neer. En dan kan je even met elkaar 
zitten praten, net zolang als je wil. Ja, dat is wel leuk. 
 
Juni 2020 
  



 

   31 

Dat is weer een begin 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik ging bij de Terugwinning, kijken of het wat voor me was. En dan zie je daar in het fietspad wat 
mooie fietsen staan. En dan moet je proeffietsen op een fiets en dan zegt die eigenaar: gefeliciteerd, 
u wordt de nieuwe eigenaar van deze fiets.  
 
En nu fiets ik dan twee keer in de week naar de Terugwinning en dat is weer een begin. Ik probeer af 
en toe ook naar de stad te fietsen. Maar dan ben ik een tijdje onderweg. Maar ja, niet geschoten is 
altijd mis. Dat kost wel veel energie, maar het voelt wel prettig. Dat je ondanks dat je geen therapie 
kan krijgen, vanwege de corona, dat je toch in beweging blijft.  
 
Juni 2020  
 
  



 

   32 

Dat je daarmee bezig bent 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Wat ik ook een beetje coördineer en regel, dat is al heel nieuw, dat is hier de afvalverwerking in de 
flat. Daar moest ik me echt mee gaan bemoeien, want het liep helemaal de spuigaten uit. Want de 
school die vroeger het oud papier en het karton kwam ophalen, die stopte daar ineens mee, van de 
ene dag op de andere. Die gaven ons daar geen bericht van en toen duurde het een paar weken 
voordat we het allemaal doorkregen. Omdat ze het sowieso niet elke week komen halen. Dat doen ze 
eens in de drie weken. Maar het ging zich allemaal zo opstapelen. En dan krijg je ook ongedierte in de 
container. En ik vind muisjes verschrikkelijk leuk, en ik houd erg van dieren, maar als ze daar 
natuurlijk een beetje rond gaan springen, dat is ook weer niet de bedoeling. Want in diezelfde ruimte 
hangen ook de zakken met plastic afval en dat wordt dus eens in de veertien dagen opgehaald. En dat 
coördineer ik een beetje.  
 
Er zijn mensen die dat dan eens in de veertien dagen op het gras gaan leggen, al die zakken, op 
woensdagavond. En dan wordt het donderdagochtend vroeg door de gemeente opgehaald. Maar het 
moet wel even gebeuren. En zelf loop ik zo slecht en heb ik een slecht evenwicht, dat ik dat zelf niet zo 
graag doe, maar ik wil het wel, ik wil wel helpen dat het gebeurt. Een paar weken geleden heb ik 
lijstjes gemaakt en ik heb die mensen aangesproken. Die waren gelukkig bereidwillig om dat te doen 
en nu hoeven ze dat maar één keer in de vier weken te doen. Dus dat is ook niet echt een hele 
moeilijke vraag. Dus dat is leuk.  
 
En dat vind ik ook ergens wel een heel prettig gevoel, dat ik nou daarbij betrokken ben. Het is een 
raar onderwerp het oud karton en papier, daar hoef je helemaal niet verrukt over te worden. Maar 
het is toch wel weer leuk dat je daardoor weer contact hebt. En dat je op dingen kan letten en een 
beetje zorg dragen. Dus dat is ook wel een dingetje. Dat je daarmee bezig bent.  
 
Juni 2020 
  



 

   33 

Dat je nog van nut bent 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Dat geeft ook voldoening toch? Je hebt het gevoel dat je nog van nut bent. Dat je bestaat, laat ik het 
zo zeggen. Als je thuis zit dan zit je alleen maar met jezelf. Je kan soms heel goed met jezelf door een 
deur, maar het is soms ook vreselijk saai. Het is toch ook heel leuk om met elkaar te lachen en met 
elkaar dingen te doen.  
 
Juni 2020  
 
  



 

   34 

Dat vind ik echt ideaal  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik moet geregeld naar Leidse Rijn, eens in de drie maanden. En dan ging ik dus altijd met de trein. En 
als je bij de Leidse Rijn uitstapt dan, moet je dus nog ongeveer een kwartier lopen naar het 
ziekenhuis. Nou kan je ook met de bus. Maar meestal is het zo dat als je uit de trein stapt, dan de bus 
natuurlijk net weg is. Dus dan heb je zoiets van: nou dan ga ik wel in de benen. En als je dat kan, dan 
is dat geen probleem. Maar nu het Hoevorst ziekenhuis weg is, hebben ze zo’n busverbinding. En op 
een gegeven moment ben ik tot de ontdekking gekomen dat je met die bus mee kan, dat is natuurlijk 
ontzettend handig.  
 
En het is zelfs zo dat ze geregeld hebben dat het busje, dat staat dus bij het ziekenhuis. En kan je niet 
bij het ziekenhuis komen, dan kan je er gebruik van maken. Want kijk daar ga ik op de fiets dan heen, 
maar dan kan je ook gehaald worden. 
 
Dus er zijn allemaal voorzieningen, ik weet niet hoe het loopt, maar ik weet wel dat het bestaat. 
Maar dat busje dat naar de Leidse Rijn rijdt, dat vind ik echt ideaal. 
 
Juni 2020  
 
  



 

   35 

Dat vind ik mooi  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Er worden niet echt dingen in de buurt georganiseerd maar meer vanuit scholen, het dorpshuis of 
vanuit het Oranje comité, dat soort dingen. Met van die feestdagen, dan wordt er echt ontzettend 
veel georganiseerd. Ik vind dat ook altijd leuk, net als de Septembermarkt in Harmelen. Dat vind ik 
ook altijd hartstikke mooi hoe ze dat doen. Dat is een braderie en er worden wat optredens gedaan. 
Dan is er voor alle leeftijden wel wat te vinden. En er is ook een rommelmarkt en kleine draaimolens, 
dat soort dingen. Dus dat is wel echt een begrip in Harmelen. Het staat nu allemaal wel een beetje stil 
natuurlijk.  
 
En in het dorp zijn dan ook die naaiclubs en plekken om te breien. Ik vind dat echt leuk. Laatst zag ik 
ook dan jongeren met ouderen aan het rummikuppen waren. Dat vind ik gewoon leuk dat dat er is. 
 
En om de activiteiten te promoten zijn ze echt langs de scholen gegaan met flyers en de vraag of het 
in de nieuwsbrief mocht, dat soort dingen. Dus ze proberen wel het steeds meer te promoten en ik 
denk wel dat het steeds meer een begrip wordt. En het dorpshuis is supermooi opgeknapt, dus 
daardoor komen mensen ook snel. Want daardoor zag ik ook: oh, er is een cursus schilderen. Of van 
van de Boog, dat is dan met mensen die geen aangeboren hersenafwijking dingen verkopen, dat 
wordt daar dan ook neergezet. Dus zo kom je wel op allerlei manieren in aanraking en dat vind ik 
mooi. Dat doet de buurtverbinder heel mooi vind ik altijd, op de communicatie en haar hart en haar 
passie. En ook alle vrijwilligers hoor, die daar staan. En voor de koffie en de thee zorgen. Ja, vind ik 
echt wel mooi. 
 
Juni 2020  
  



 

   36 

Dat voelt prettig  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik voel me heel prettig in de buurt. Ik woon er al bijna 40 jaar. Het is een buurt waar wel wat 
veranderingen zijn aan bewoners, maar niet heel veel. Geen hele grote activiteiten, maar wel gewoon 
een praatje met iedereen. Er is altijd contact en je weet wat er speelt. Even een kaartje in de 
brievenbus of een praatje maken. Dingen als een nieuwe bewoner of er is een baby geboren dan 
spreken we elkaar aan en zeggen we: zullen we een cadeautje doen? 
 
Sinds het dorpsspel hier wordt gespeeld, hebben we ook een app opgezet en spelen we mee als team.  
 
Doordat ik altijd op school heb gewerkt als leerkracht ken je echt heel veel mensen. En doordat je lid 
bent van de kerk. Iedereen zegt elkaar gedag en kent elkaar. En via via hoor je heel snel van elkaar 
hoe het mensen gaat. En dat voelt prettig, heel fijn in dit dorp.  
 
Juni 2020  
  



 

   37 

De biljartmannen 
 
Een professional vertelt: 
 
En dan denk ik: dan wordt er... dan kunnen we dus heel scharrig doen over een bingo of over de 
klaverjassen. Over de biljartmannen die 's morgens om negen uur op de stoep staan. Dan zeg ik ook 
weleens: die zijn de deur uitgezet vanmorgen. Maar moet je kijken hoe belangrijk het is.  
 
En zelf doe je het toch eigenlijk, tenminste, ik ook als ik iets nodig heb. Dan vraag ik m'n buren, of een 
collega even van: goh, zou je me misschien even kunnen helpen want ik krijg iets zwaars, kan je het 
helpen om te tillen? Ja, weet je, het wordt zo natuurlijk op die manier en je bent zo niet de 
hulpvrager. Het is heel natuurlijk om iets aan een kennis te vragen. Wel makkelijker denk ik dan aan 
een organisatie. 
 
Mei 2020 
 
  



 

   38 

De eerste en de laatste keer 
 
Een inwoner vertelt: 
 
We hebben hier dus een buurthuis, dat is dan de Plint. Daar gingen we... Toen leefde mijn man nog. 
Mijn man is dus twee jaar terug overleden. En toen zijn we daar samen gaan eten. Hij zegt: misschien 
is het wat als je straks alleen bent. Dus we gingen daar naartoe en we zaten daar gezellig met een 
paar mensen te praten. Er komen er drie dames daarbinnen en het ging me toch plots tekeer. Want 
we zaten op hun stoelen. Ik zeg: dan gaan we er wel af, als dat zo'n punt is. Nee, zegt mijn man tegen 
mij, je blijft rustig zitten. Dan gaan zij maar ergens anders zitten. Ze wilden een tafeltje voor die 
dames ergens anders klaarmaken, maar dat was ook niet goed. Ze moesten en zouden op dat plekje 
zitten. Ik was dus... Op het hoekje was nog een plekje over naast mij, daar ging de een zitten. De 
ander ging aan het kopse eind zitten en de volgende in het pad. Het gevolg was dat ze met het 
karretje met eten er niet meer door konden. Mijn man zegt: dit is de eerste en de laatste keer, nu ben 
ik het gewoon zat. Ik zeg: ja, ik ook. En we zijn er nooit meer geweest. 
 
Juni 2020 
  



 

   39 

De gezelligheid in de bus 
 
Een inwoner vertelt: 
 
De gezelligheid in de bus samen daarnaartoe. En de restaurants die erbij kwamen of het doel waar 
we naartoe gingen, iets moois om te bekijken of iets interessants. Maar daar heb ik ook zeer intensief 
van genoten. Iedere maand als er een nieuwe brief uitkomt die ze mij toesturen, wat ook heel prettig 
is, dan kan ik me voorbereiden. En een bepaalde ochtend, dat is altijd op een maandag, dan kun je 
dingen opgeven. Dus dan had ik meestal wel drie of vier tochtjes die ik heel leuk vond. En dan krijg je 
natuurlijk een soort lotingssysteem. Dat je dan met bijvoorbeeld twee tochtjes mee kunt. En daar was 
ik dan ook wel blij mee en dan gingen we dat fijn doen. 
 
Juni 2020 
  



 

   40 

De kracht van ongedwongen in contact staan 
 
Een professional vertelt:  
 
Ik heb een cliënt begeleid die binnenkwam bij het zorg en overlast overleg. Dat is met allerlei partijen, 
en geen enkele organisatie die zag er echt iets in. En de woningbouw was er klaar mee. Toen hebben 
we haar met een soort bijzondere voorwaarde in een andere woning gezet en daar heeft ze best snel 
contact weten te maken met vrijwilligers. Terwijl ze met mij heel moeilijk in contact kon blijven, want 
ze had wel iets zorgmijdends. Ik heb haar ook toegeleid naar contact met het inloophuis. Je hebt er 
een winkeltje en ze is daar uiteindelijk vrijwilliger geworden, volgens mij. Als ik haar dus niet in 
contact kreeg, of als ze niet opnam, wat heel veel cliënten doen, dan informeerde ik gewoon even bij 
de vrijwilligers. Dus de kracht van ongedwongen in contact staan, dat is heel waardevol. Uiteindelijk 
is dat contact heel mooi afgesloten. Zowel op professioneel gebied als in haar eigen leven. En dat had 
ik niet gered als de vrijwilligers er niet waren.  
 
Juni 2020 
  



 

   41 

De maandagmiddaggroep  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Dan wordt donderdag of vrijdag daarvoor even kort gebeld: ga je mee? En dan zeg je dat, en dan 
word je door de bus opgehaald. En daar zitten dan ook andere mensen in en dat is dan een vaste 
groep. Dat zijn toch meestal, of ja bijna altijd, dezelfde mensen. Ik zit dan op de 
maandagmiddaggroep. En die gaat maandagmiddag de boodschappen halen. 
 
En je drinkt koffie met elkaar, wij gaan dan naar de Jumbo, die in Molenvliet. En daar hebben ze een 
gezellig koffiehoekje en gratis koffie en thee. En dan als we de boodschappen in onze kar hebben, 
waar we ook heel veel hulp in kunnen krijgen. Dan kan iemand van de begeleiding meelopen en de 
dingen voor je pakken. Nou, en mij laten ze. Dat weten ze zo langzamerhand wel, dat ik het gelukkig 
nog zelf kan. En dan kom je ze wel eens tegen en dan roepen ze van: gaat het allemaal? En het is echt 
best heel gezellig. En dan even de rustpauze.  
 
En ze vragen daar een bedragje van 3,50 euro voor. Dat is voor, ik denk ook benzine en voor de… weet 
ik eigenlijk niet een precies. Maar ik begrijp dat daar onkosten aan zijn. En je wordt thuis opgehaald 
en weer netjes thuisgebracht. En dan loopt er, als het moet, ook even iemand mee met de zware 
boodschappentas. En bij mij zetten ze hem dan in de lift en dan heb ik alles weer binnen. Dus dat is 
ook heel prettig.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   42 

De norm voor wat het gaat worden 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Je ziet dat de samenstelling van de wijk anders wordt. We krijgen steeds meer mensen met een niet-
Nederlandse achtergrond. Wat prima is overigens, maar het is niet automatisch dat dat goed mengt 
allemaal. We hebben eerst de mensen, denk ik… Ik woon hier ook pas 15 jaar. Eerst Joegoslaven, 
Polen. Er kwamen Vietnamezen, Somaliërs. En dat is, van deze Marokkanen, Eritreeërs en dat gaat 
niet vanzelf samen, zal ik maar zeggen. En ook de Nederlanders niet met de migranten allemaal. Dat 
is niet vanzelfsprekend dat er een soort sociale cohesie kan ontstaan. En dat is wel jammer. Want 
toen ik hier kwam, was het wel meer, denk ik. Ik kan ook met mijn buur prima overweg. Maar je ziet 
niet… Als we een buurtbarbecue hebben, komen alleen maar de witte mensen die 15 euro kunnen 
betalen voor het avondeten. Zal ik maar zeggen. En de rest mis je dan gewoon. Die zitten er niet bij, 
die komen dus niet bij.  
 
Vorig jaar was er het initiatief om een buurtbarbecue te organiseren in de buurt. Op zich was dat wel 
leuk, maar mijn conclusie was dan inderdaad, dat je dus de mensen die je eigenlijk het meeste nodig 
hebt om sociaal te krijgen, die waren er allemaal niet. De vegetariërs ook niet, want het was een 
barbecue, zal ik maar zeggen. Je bent dus wel afhankelijk van de mensen die het initiatief daartoe 
nemen. En die zetten dan ook wel de norm voor wat het gaat worden.  
 
Juni 2020 
  



 

   43 

De wat kwetsbaardere vrijwilliger 
 
Een professional vertelt:  
 
We merken ook wel dat de wat kwetsbaardere vrijwilliger soms aanklopt, met iets van bagage. En 
dan lukt het gewoon soms niet, hoe graag ze ook willen. Dat is wel een lastige soms, want niet elke 
vrijwilligersorganisatie kan dan de begeleiding bieden die je eigenlijk nodig zou hebben.  
 
We zien dan ook dat mensen soms weer afvallen, terwijl ze eigenlijk heel graag willen. Of dat ze 
inderdaad twee, drie keer afzeggen en dat een organisatie dan denkt: hier hebben we niets aan. 
Terwijl een organisatie niet de situatie meeneemt waardoor dat komt. Wij weten dan misschien wel 
van: die meneer of mevrouw heeft nu net een wat mindere week, dan heb je dat soms. Maar dat kan 
niet bij elke vrijwilligersfunctie. Als je iemand hebt bij de uitgifte van de Voedselbank, tja, daar moet 
iemand staan. Dus dan kan je niet zeggen: sorry, ik ben voor de derde keer achter elkaar ziek. Dat kan 
niet. Dat kan eigenlijk alleen als je extra bent. 
 
En aan de andere kant, is dat ook wel weer de druk op de vrijwilligers… Ook wel weer hoog. Dat ze die 
extra begeleiding niet helemaal kunnen bieden. En dat ze dan denken: dan liever niet, want dan zijn in 
ieder geval de hulpvragers niet de dupe. Dus dat is een beetje ook lastig. Waar de ene organisatie het 
heel graag wil doen, en de anderen willen wel heel graag deze kwetsbare vrijwilligers in dienst 
hebben, maar het is meestal niet hun core business. Het is niet waar ze ontstaan zijn. Dat maakt het 
lastig.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   44 

Die bankies 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik zit weleens op een bankje en jawel hoor dan komt de ene en dan komt de andere. En dan weten ze 
niet dat ik er zit, maar dan komen ze gewoon even kijken en komen ze bij je zitten. Nou dan is er wel 
een paar uur te kletsen op dat bankje hoor. Ik ben blij dat die bankies er staan. En het is heel gezellig 
hoor.  
 
Gisteravond heb ik er ook gezeten. Nou, we gingen pas om half 8 naar huis. Echt waar. Zo gezellig. En 
we zaten er heerlijk. Ik ga zo nog niet naar huis, zegt er één. Ik ook niet, zei ik, ik heb niemand die op 
me wacht, ik heb tijd voor mijn eigen toch? Zo is het overal als het lekker weer is. Dan geniet ik er wel 
van hoor.  
 
Juni 2020 
 
 
  



 

   45 

Die gezellige oude vrouwtjes 
 
Een inwoner vertelt: 
 
We hebben een schoonzoon en die rijdt er ook voor. Die vindt het nu jammer. Al die corona-tijd rijden 
ze niet. Mijn schoonzoon die zegt wel eens van: nou het mag wel eens over gaan, ik vind het helemaal 
niet gezellig meer. Anders heb ik nog lekker van die gezellige oude vrouwtjes. Die ene moet naar de 
Plint en de andere moet naar het ziekenhuis. Die hebben altijd al wel een verhaal. En nu heb ik al een 
maand of vier niks gehoord.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   46 

Die helpt mij  
 
Een inwoner vertelt: 
 
De hersenstichting die bij mij kwam vorige week. Maar die komt op het moment niet in verband met 
corona. Die heb ik dus ook nog en die helpt mij door veel dingen heen. Of er komen dingen weer naar 
voren door dat ze er zijn. De hersenstichting die kookt met mij samen, dat is ook iets wat weggevallen 
is. Die gaat samen weer beginnen met mij met koken. Wandelen, ja wat praten over dingen. Ze zijn 
ongeveer twee uur bij mij en dat is prima.  
 
Dan vraag ik dingen aan de persoon van de hersenstichting. Die helpt mij dus om dingen te… Ik heb 
voor haar een andere gehad die mij begeleid heeft en die heeft voor mij bij de gemeente een fiets 
aangevraagd zoals een scootmobiel. Die heb ik gekregen. En ik heb een stoel die je op en neer kan 
doen op wieltjes. Ik weet niet hoe zo’n ding heet. 
 
Dat zijn dingen waar ik gebruik van maak natuurlijk. En die ik dus ook weet te vinden. Dus waar het 
lukt om te regelen zeg maar. Als ik het niet weet dan bel ik gewoon de gemeente op.  
 
Juni 2020  
  



 

   47 

Die mevrouw 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Als ik iets nodig heb of wil weten, dan ga ik hier in het dorpshuis naar die mevrouw toe. Zij zit hier op 
dinsdag en aan haar kan ik alles vragen. Dan doet zij het even voor me. Als ik vragen heb over de 
belasting ofzo, dan doet zij dat.  
 
Dat is wel heel prettig, want mijn dochter doet het allemaal wel voor me alleen woont ze zo ver weg. 
Dus is het fijn dat er hier iemand is waar ik naar toe kan. 
 
Juni 2020 
  



 

   48 

Die mevrouw van het volksdansen 
 
Een professional vertelt: 
 
Ik ben ooit eens bij een hele oude vrouw geweest. Ik was er volgens mij voor een praktische 
hulpvraag, ik weet niet... een maaltijd ofzo. En ik kwam daar en ik dacht nou, ik vraag ook eens even 
van: goh, hoe doet u dat nu, met… als u naar het ziekenhuis moet? Die mevrouw heeft helemaal geen 
familie, helemaal niks. Iedereen is al overleden, ze had zelf geen kinderen. 
 
En ze zegt: nou weet je, vijf jaar geleden ben ik gestopt met volksdansen. Ik moest dus ook lachen, 
vond het zo grappig. Dat had ze jaren gedaan en zichtbaar kon ze dat niet meer. 
Maar die mevrouw van het volksdansen die brengt mij dan naar het ziekenhuis. Ik zeg: oh en hoe doet 
u dat met de administratie? Nou, een andere mevrouw van het volksdansen en haar man, die helpen 
mij met mijn administratie. 
 
En dan denk ik: hoe belangrijk is dat volksdansen geweest voor deze vrouw. Zij heeft daar echt haar 
eigen netwerk opgebouwd. 
 
Mei 2020 
 
 
 
  



 

   49 

Die vrijwilliger 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik kom uit het buitenland en in het begin waren er veel vrijwilligers die hielpen mij met mijn 
ontwikkeling. Het dorpshuis heeft ook geholpen om een vrijwilliger voor mij te vinden. Die vrijwilliger 
heeft mij geholpen met boodschappen en wij hebben hier afspraken gemaakt om samen thee te 
drinken en te praten. Het is super goed en prima dat er iemand voor mij was. Het was een hele grote 
hulp. 
 
Met de vrijwilliger ben ik ook in de bibliotheek in Woerden geweest. Daar heb ik een persoon ontmoet 
en die heeft een taalschool voor mij gevonden, de taaluniversiteit in Utrecht. En nu na drie jaar kan ik 
zeggen dat ik ook een inwoner ben.  
 
Juni 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   50 

Dit past bij mij  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Maar de Plint dat is iets waar ik voor benaderend ben en waar ik dus bij het dienstencentrum ben 
blijven hangen. Ja en dan op een gegeven moment hoef je maar één ding. Ik ben nu op een leeftijd 
dat ik zeg: ik ga niet naar heel veel verschillende dingen om vrijwilligerswerk te doen en dan blijf ik 
dus bij één organisatie. Dan doe je ook niet meer verschrikkelijk zwaar werk, want je kan bij dat… Bij 
hoe het dat, bij Hart van Woerden kan je natuurlijk van alles doen. Je kan een telefoonlijn en je kan 
Graag Gedaan en noem maar op, je kan veel meer doen. Maar op een gegeven moment zeg je van: 
nou dit past bij mij. 
 
En zo gastvrouw zijn, mensen ontvangen op de koffie ’s ochtends, op bepaalde dagen, of een lunch 
verzorgen of koken ja dat vind ik heel leuk om te doen. Het is allemaal leuk om te doen in het 
dienstencentrum, wat ze dus organiseren. Maar ik ben niet een mens die zegt van nou kom hup, ik ga 
een rummikubclubje oprichten ofzo. Ik doe gewoon mee als er iets georganiseerd wordt. Ik ben niet 
iemand die iets opzet en daar verschrikkelijk zich voor inzet. Ik help mee, laat ik het zo zeggen.  
 
Juni 2020  
 
  



 

   51 

Door de kinderen 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik weet een beetje wat er te doen is. Ik woon al 10 jaar hier dus weet alles wel aardig te vinden. Ik 
kom één keer in de drie weken in de bibliotheek. En ik heb kinderen, dus ik hoor ook veel via de 
scholen. Ik woon in het centrum van Harmelen en krijg dus veel mee.  
 
Ik hoor veel op scholen bij de kinderen. En door de kinderen zie je veel andere mensen en door 
sporten. Op die manier voel je je ook gewoon onderdeel van de samenleving.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   52 

Echt best wel veel 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Heel veel inwoners bellen ons met vragen of een probleem, dan weten wij heel goed waar ze terecht 
kunnen, dus die functie hebben we. Het is vooral doorverwijzen naar alle organisaties die er nog zijn 
in Woerden. Ik moet mijn belastingaangifte doen en ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik heb een 
iPad gekregen van mijn kinderen en ik snap het niet, ze hebben het me één keer uitgelegd, en mijn 
kinderen wonen in Groningen. Maar ook wel wat zwaardere problematiek soms. Ik heb een zoon met 
autisme en hij is onhandelbaar, ik weet niet meer wat ik nu moet doen. Het wisselt heel erg.  
 
We weten heel goed wie wat doet, wat ze aanbieden. Niet altijd de tijden en de dagen dat er een 
eetgroep is, of een groep voor autistische jongeren niet op dag en tijd, maar wel dat het er is. Ik denk 
dat inwoners echt wel geholpen worden met alles wat er is in Woerden, met vrijwilligersorganisaties, 
want het is echt best wel veel vind ik. Het is echt niet slecht.  
 
Juni 2020  
  



 

   53 

Echt in de krant 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
Het is altijd al laagdrempelig. Het grootste probleem is als de mensen nog nooit bij ons zijn geweest, 
ze ons gebouw niet kunnen vinden want het zit ingeklemd tussen de scholen en de sporthallen. Er is 
geen rechtstreekse weg naartoe dus het is toch altijd even zoeken. Ook taxi’s en automaatje moeten 
altijd even zoeken voordat ze ons de eerste keer gevonden hebben en dan lukt het meestal wel. Dus ik 
denk dat een stukje reclamecampagne straks ook heel belangrijk is. Stukjes in de krant en op de website 
van de Woerdense krant. Gewoon een hele pagina van de Woerdense krant met alle activiteiten erin. 
Ik denk ook echt in de krant, want dan kan je daar gewoon wat inzetten voor de ouderen. Want alles 
moet via de post of via de krant want ze hebben geen internet.  
 
Maar de gemeente Woerden heeft al zo’n hele katern en in plaats van dat er dan zo’n heel interview in 
staat zou ik zeggen: zet de activiteiten erin. Dat interview plaats je maar ergens anders. Dan denk ik 
gebruik die ruimte om… want steeds terugkomend verhaal stimuleert mensen om uiteindelijk te gaan, 
en mond tot mondreclame. Iedereen die wat organiseert heeft zijn eigen netwerk en die gaat weer 
opzoek naar van goh we hebben bingo, we breien. Dus onderling hebben de mensen ook wel contact. 
Maar ja er zijn heel veel ouderen die geen internet hebben, dat merk ik met de kerk ook, die moet je 
het meest onderhouden. Je kunt niet even wat sturen.  
 
Mei 2020  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

   54 

Een bak met vrijwilligers 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
We hebben veel contact met de inloophuizen, en zeker met X hadden we echt wel veel contact. Als ze 
bijvoorbeeld voor gastvrouwen zorgde.. Of er was iemand die… Een vrijwilliger was uitgevallen bij de 
schilderlessen, of wij iemand anders hadden. Het is niet zo dat wij dan een bak met vrijwilligers klaar 
hebben staan, helaas werkt het niet zo in de wereld, maar we weten vaak wel een weg. Of mensen 
die hebben aangegeven van: joh, ik doe al iets en ik zal wel iets anders willen doen. Of iemand 
waarvan we weten die schildert zelf, of we weten iets voor hem of haar. Dus op die manier proberen 
we elkaar dan toch wel weer te helpen, te ondersteunen.  
 
Juni 2020  
 
  



 

   55 

Een beetje bij blijven 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik kan nog redelijk lopen met de rollator, dus ik ga naar de Jumbo. En mijn man gaat tegenwoordig 
met de fiets dan ook, en dan doet hij het in de fietstassen. Dan heb ik niet zo de vracht en zo regelen 
we het.  
 
Want laatst was er een mevrouw die ons aanhield en die zei zo van: hebben jullie nou geen 
boodschappen te doen, want ik zie jullie altijd maar sjouwen met boodschappen dit en dat. Dat hoeft 
toch niet. U mag het gerust zeggen. Ik woon dichtbij en dan doe ik de boodschappen wel. Schrijf maar 
op een briefje. Ik vond het hartstikke leuk aangeboden, maar tot nog toe doen we het nog zelf. En 
eigenlijk wil ik nog wel een beetje bij blijven, want als ik dat nou ook op moet geven. Maar ik vond het 
hartstikke leuk dat ze het aangeboden had. 
 
Juni 2020 
 
  



 

   56 

Een boodschappenmannetje 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik heb wel, van Hart voor Woerden heb ik een wandelmaatje. Ik had eerst twee keer in de week, maar 
nou moet ze weer werken en dinsdag heeft ze een vrije dag... En dan komt ze om twee uur en dan 
gaan we een uurtje. Lopen we een klein stukje en dan gaan we op een bankje zitten praten. Dus dat is 
wel erg leuk. Dat vind ik heel erg leuk.  
 
Dat wandelmaatje heb ik van Hart van Woerden, die hebben me zelf gebeld. Ik heb ook een 
boodschappenmannetje, die heb ik ook van hun. Eerst deed de achterbuurman het. Die staat op de 
camping dus die heeft er geen tijd meer voor. Toevallig belde ze. Ze zegt: ik kom eerst eens vragen of 
je nog steeds een boodschappenmannetje hebt. Ik zeg: die heb ik net afgezegd. Zegt ze: dan krijg je 
van mij weer een nieuwe. Dus die doen echt hun best altijd hoor. 
 
Toen zei ik tegen haar: ik zou zo graag eens iemand hebben waar ik een stukje mee kan lopen en wat 
kan praten. En dan is er een, die heeft een vraag voor een… Die m'n schuttinkje wil schilderen. Dus 
daar belden ze me vanmiddag over op, dat ze morgen even kwam kijken. 
 
Dat werkt heel erg goed. Daar heb ik echt goeie woorden voor, hoor.  
 
Juni 2020 
 
 
 
  



 

   57 

Een dure bezigheid 
  
Een inwoner vertelt: 
 
Je doet snel die dingen die je leuk vindt. Sommige mensen gaan gewoon met van alles mee en dat 
vind ik een dure bezigheid worden. Soms is het 40 euro en dat vind ik voor één keer of twee keer in de 
maand wel goed, maar niet voor vier keer in de maand. Dat vind ik een beetje onzin hoor. Maar er 
zijn ook goedkopere tripjes hoor, daar niet van. Maar de leukere dingen zijn vaak duur, omdat je een 
hele dag weg bent dan. Je eten moet je zelf voor zorgen. Dus dat vind ik het toch wel vrij pittig 
worden. Maar dat is niet erg. Je mag zelf kiezen.  
 
Juni 2020  
 
  



 

   58 

Een gebouw waar van alles gebeurde  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ja ik kwam toen in dat, dat heeft allerlei benamingen gehad, nu bestaat het even niet meer. Sommige 
mensen noemden dat het dienstencentrum. En dan had je daar een gebouw waar van alles gebeurde. 
En daar heb ik ook een aantal jaren op de gymnastiek gezeten, dat was dan altijd op 
donderdagochtend anderhalf uur. En ik heb daar ook nog langer geleden computerlessen gevolgd. Er 
was daar altijd van alles te doen, ook met name voor senioren.  
 
Dat heeft zich een beetje veranderd, dat is ook meer verspreid geworden, op andere locaties. Maar 
deze was voor mij toen op de fiets nog heel goed bereikbaar. En toen later merkte ik, toen ik dat bleef 
doen, bijvoorbeeld de gym, dat ik dat met de bus ook heel goed kon bereiken. Want de bus die stopt 
daarvoor, dus dat was ook altijd heel prettig. 
 
Juni 2020 
 
  



 

   59 

Een gevoelig dingetje 
 
Een inwoner vertelt: 
 
We hebben best wel even wat gehad met de buren. En dan is dat best lastig moet ik zeggen of je je 
dan prettig voelt in je eigen huis. Ik moet zeggen dat is nu goed hoor. Dat is prima. Maar ik weet dat 
ik dat in het begin wel eventjes moeilijk vond. Zij kwamen hier net wonen en zij kwamen ook binnen 
een week geloof ik zeggen dat de kinderen zoveel herrie maakten. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik 
dacht: nou ja, het valt allemaal wel mee. Maar dat was wel even een moeilijke situatie kan ik je 
vertellen.  
 
Ik vond het verschrikkelijk, want ik ben juist wel iemand die het goed wil hebben met iedereen. En het 
was nu wel eventjes dat ik dacht van: oh, hoe gaan we dit doen. We hebben wel het gesprek 
opgezocht en we wilden wel praten. En gezegd van: ja weet je, we kunnen niet helemaal onze 
kinderen stilhouden, we hebben er twee. Maar zij waren dat ook gewoon niet gewend. En deze huizen 
die dragen ook wat meer. Maar ook niet heel gek ofzo. Maar dat was best lastig moet ik zeggen.  
 
En nu is het goed. We hebben het toen besproken en we proberen er op te letten. Maar op het begin 
was ik daar echt gespannen van. Toen voelde ik me echt niet veilig in mijn huis. Toen dacht ik echt: ik 
wil alleen maar weg hier. Maar ja, dat heb je altijd. Je moet een beetje begrip ervoor op brengen. 
Maar voor mij was dat wel een gevoelig dingetje.  
 
Juni 2020  
 
  



 

   60 

Een lach op hun gezicht 
 
Een vrijwilliger vertelt:  
 
Mensen die elkaar weer ontmoeten, dat hebben wij dus voornamelijk als de mensen pannenkoeken 
komen eten en daarna bingo komen spelen. Dat mensen elkaar ook weer ontmoeten van vroeger. Oh 
was jij die en heb jij daar op school gezeten? Oh maar dan ken je die ook! Dan komen er allerlei 
verhalen los. Over verkeringstijden en schooltijd. Het is gewoon hartstikke leuk dat mensen elkaar 
weer ontmoeten.  
 
En wij hebben grote foto’s hangen, want Molukkers hebben hier 15 jaar in kampen gewoond hier in 
Woerden en daar hangen grote foto’s van. En dat is vaak ook een herkenning van: oh, ik kwam bij die 
en dat was een kennis van die en een vriendje van die en dan komen er hele verhalen los. Het is zo 
leuk om dat mee te maken. Mensen gaan gewoon weer blij weg. Ik vind dat het allermooiste, dat 
mensen weer blij en vrolijk de deur uitgaan. En allemaal weer een lach op hun gezicht hebben.  
 
Mei 2020 
  



 

   61 

Een levendig sociaal gebeuren  
 
Een inwoner vertelt:  
 
We hebben bijvoorbeeld met Koningsdag, toen mochten we natuurlijk niet bij elkaar op bezoek. Maar 
toen hebben we allemaal, want het was natuurlijk prachtig weer. We hebben in de hele straat, dus 
allemaal stoeltjes buiten gezet, de buurt helemaal versierd. Hebben we bingo gedaan met een 
megafoon. Dus iedereen zat in zijn eigen tuin. Dus dat soort dingen dat vind ik dus leuk dat een buurt 
dat organiseert. 
 
Dat borrelt op bij een familie bijvoorbeeld en die stopt dan briefjes in de bus en dan kunnen wij erop 
ingaan of niet. En dan met het tweede gedeelte van de buurt houden ze altijd een soort buurtfeest 
weet je wel met barbecue. Daar zijn dan wij de ouderen, de tweede oude bejaardengezinnen. Want 
dat ene gezin dat ook van mijn leeftijd is, dat is nog een echtpaar. Die voelen daar niet zo veel voor, 
maar de rest loopt dan wel weer uit. Dus die doen dan weer andere leuke dingen. En je hebt bij ons 
ook zo’n groot speelveld met een speeltuin en daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. 
 
Ja er is wel een levendig sociaal gebeuren bij ons in de buurt. Terwijl we elkaar niet overlopen.  
 
Juni 2020  



 

   62 

Een nieuwe klant erbij 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
Na de Pinksteren zijn we begonnen met biljarten, op anderhalve meter. Allemaal goed ontsmetten, 
allemaal eigen keu, krijtje en dat soort zaken. Toen ben ik daar geweest en toen zei iemand: ik heb 
een nieuwe klant erbij. Dat is prima. Het gaat via mond-op-mondreclame en dat is prima. Mensen 
spreken elkaar, kennissen, vrienden, familie, die zeggen: moet je wachten. Er zijn veel mensen bij, die 
zijn gepensioneerd. Die komen meteen in een zwart gat terecht en zo kan dat gaan. Zo zijn er 
mensen, die zijn vorig jaar… Dat waren die wijkkrantjes en de Woerdense Krant, maar nu is het vaak 
dat er mond-op-mondreclame is. Dat werkt vaak het beste. 
 
Juni 2020 
 
  



 

   63 

Een soort schaarste  
 
Een inwoner vertelt: 
 
We hebben een buurtverbinder, die zit ook in dat dorpshuis. In de wijken zelf moet je toch een aantal 
trekkers hebben. Ik ga het niet meer doen, ik ga het niet doen. Dat merk je wel: de irritatie neemt toe, 
de polarisering neemt toe. Er waren wel wat buren die wat lawaaiig zijn. Andere buren die wat erg 
rechts zijn en niet al te… Die mensen hun commentaar op de samenstelling van de buurt laten weten 
en zo. Dus je merkt wel dat er een soort verharding is in de jaren dat ik hier woon. Dat is wel jammer, 
want je merkt dat de mensen een soort schaarste ervaren van de gemeente uit. Dat ze moeten gaan 
betalen: ik moet alles gaan betalen bij het grofvuil. En dan gaan mensen, die gaan het dan stiekem 
buiten zetten, weet je. Omdat ze geen auto hebben of omdat het te groot is dat het niet wordt 
opgehaald. Ze moeten overal voor betalen, ze hebben het geld niet. Dus dat merk ik wel, dat er wat 
meer ontevredenheid is, wat dat betreft. Waar eerst ook meer het groen werd onderhouden, zo 
ervaren mensen ook die schaarste.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   64 

Een soort verrijking 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
We hebben een gezin waarbij de ouders allebei een licht verstandelijke beperking hebben, die konden 
nu niet meekomen met het thuisonderwijs. Daar is een vrijwilliger op afstand, inmiddels niet meer op 
afstand, maar die komt nu daar ook om te kijken van: hé, hoe kan ik dat stukje schoolwerk 
ondersteunen. Omdat ouders dat door de beperking gewoon zelf niet op kunnen pakken en er ook 
geen netwerk is dat ze dat op kunnen pakken.  
 
Maar wij zien ook juist dat wanneer het kindje zelf een beperking heeft, waardoor er 
gedragsproblemen ontstaan, dat dat voor veel druk binnen het gezin zorgt, en dat er een vrijwilliger 
langskomt als een soort rolmodel. Zodat moeder ook kan kijken van: hé, je zou ook op deze manier 
een stukje opvoeding kunnen doen. Of juist als een soort time-out functie, dat het kindje met een 
beperking naar een ander gezin toegaat, zodat er in het huidige gezin wat meer rust ontstaat. Zodat 
ouders ook tijd hebben voor de andere kinderen binnen dat gezin, maar ook tegelijkertijd dat het voor 
het kindje met een beperking een soort verrijking is om ook een andere omgeving te zien. Omdat we 
vaak zien dat deze kinderen wat minder naar buiten gaan, of minder activiteiten ondernemen. Dan is 
het ook juist heel prettig om af en toe in een ander gezin mee te kunnen eten of om op een 
zaterdagmiddag daar te kunnen spelen.  
 
Juni 2020 
  



 

   65 

Een stapje gemaakt 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Wij werken vraaggericht dus als mensen komen, het eerste wat we vragen is: waar kunnen we u mee 
helpen? We gaan samen met die persoon kijken wat kan. En dat hangt dan ook af van wat men wil. 
Met automaatje gaat het om een vervoersvraag, soms staan daar ook nog andere vragen bij, van: 
het is niet alleen vervoer ik zit wel heel erg alleen thuis. Ik wil naar meer clubjes, ik wil wel meer maar 
ik weet niet hoe.  
 
Want wij doen met alle mensen die zich bij ons aanmelden een 
thuisbezoekgesprek/kennismakingsgesprek en daaruit ontstaat vaak veel meer, als je mensen even 
wat langer spreekt. En dan kan het dus zo zijn dat we daar tijdelijk een vrijwilliger aan koppelen of 
dat we zeggen van: kom een keer naar een oudermaatje of de Thuisbus. Vaak alles om die stapjes iets 
kleiner voor de mensen te maken om toch weer naar buiten te gaan.  
 
En als ze dan bij de bus zijn of het Thuis Huis café, hebben ze al een stapje gemaakt en gaat het 
gesprek weer verder. En zo proberen we echt op maat te kijken hoe we kunnen ondersteunen. We zijn 
natuurlijk enorm gegroeid in de afgelopen jaren, blijkbaar doen we iets goed. Wat men wil, wat 
aanslaat. 
 
Mei 2020 
 
  



 

   66 

Een steentje bij moet dragen 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Je komt daar binnen en je wordt gelijk gewaardeerd. Dan gaan we met z’n allen effe een bakje koffie 
doen voordat je begint. En je bent niet verplicht om te werken maar het is wel leuk als je er effe bent.  
Je hoeft niet bezig te zijn, het is al leuk als je er bent.  
 
En ik heb een technische achtergrond, want ik ben monteur geweest. En ik vind dat ik ook een 
steentje bij moet dragen. En dan werk je, of dan help je effe mee en dan, dat is al. Zo help je mekaar. 
Het is voor mij de straat oversteken en ik ben er. Dan pak ik de fiets en dan neem ik de grote ronde en 
dan fiets ik ernaartoe.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   67 

Een stoomtreintje 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Dat is ook wel eens verschillend geweest. Het doel, daar kwamen we dan wel, maar dan bleek dat het 
gesloten was en dat je dan… Dan sta je natuurlijk letterlijk voor een dichte deur en moet er een 
alternatief, of de chauffeur en de begeleider gingen dan heel snel zoeken naar een alternatief. En ik 
moet zeggen dat ze daar zeer vindingrijk in zijn, dus dat is dan meestal wel goed opgelost.  
 
Alleen je houdt dan wel de teleurstelling over dat ene specifieke ding waar je zo graag naartoe had 
gewild. En dan bedoel ik met name een stoomtreintje. Daar gingen we naartoe, dat was op Goeree 
Overflakkee en het leek me zo verschrikkelijk leuk. Maar die wisten helemaal niet dat wij kwamen, en 
er was dus niemand. En dan vind je het jammer en dan vraag je je af: hoe kan dat nou toch? Dus dat 
is dan een beetje teleurstellend. Maar dat is zowat het enige wat ik dan op de negatieve kant kan 
zetten.  
 
En positief is natuurlijk dat je al zeer veel waardering hebt voor die inzet van de chauffeur en de 
begeleiders om de mensen een gezellige dag te bezorgen en om ze te ondersteunen. En dat is ook 
vaak heel letterlijk. Met een arm of een even meegaan ergens naartoe en veel persoonlijke 
belangstelling voor wat jij dan voor probleempjes hebt. En er wordt met alles rekening gehouden. En 
ik vind mensen die ook altijd opgewekt blijven, dat vind ik ook heel knap. Want ik denk dat ik om 
bepaalde omstandigheden wel eens heel kwaad was geworden. Ik heb wat dat betreft minder geduld. 
En dat is wel erg bijzonder, dat zij heel positief bleven. 
 
Juni 2020 
  



 

   68 

Een stortvloed aan brieven 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Het sociaal raadsliedenwerk heeft een open inloopspreekuur, dan kun je zonder afspraak daar 
terecht. Nu met corona is dat wat lastiger, in verband met de regels en de afspraken waar je je aan 
moet houden. Dus daar lopen we op dit moment wel een beetje tegenaan. En dat gaat voornamelijk 
ook voor mensen die de taal niet goed machtig zijn, waaronder statushouders, die zijn we nu een 
beetje… nog niet uit beeld. Maar we vragen ons af of zij begrijpen wat er nu speelt en dat je je aan de 
regels moet houden. En dat je dus eerst moet bellen voor het maken van een afspraak. Dus we zijn 
daar wel een beetje bang voor, voor straks als we weer opengaan. Dat we dan een stortvloed aan 
brieven en dergelijke neer worden gelegd bij het spreekuur.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   69 

Een stukje gezelligheid 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Daarmee kan ik mezelf ook een beetje ontzien, want anders moet ik alle boodschappen zelf doen. En 
omdat ik nu ook niet meer fiets, moet ik overal naartoe lopen en dat is minstens een wandeling van 
zeg een kwartier, minstens, bijna twintig minuten. En dat is heen en terug uiteraard. Dus ik ben op 
een gegeven moment… ik denk dat ik er nu al ruim een jaar weer bij ben. En ik vind het… het ontlast 
mij gewoon, dat is gewoon het goede woord. En het is een stukje gezelligheid. Dat je met andere 
mensen even kunt praten. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaaltjes en zijn eigen dingen, dat is heel 
leuk. 
 
Het zijn dan bijna altijd dezelfde mensen. Of ze moeten, wat natuurlijk ook wel gebeurt, dat ze zo oud 
worden en zo ziek, dat ze af gaan vallen. Dat was een tijdje geleden met een van de dames gebeurd. 
Nou dat is jammer, die mis je dan gewoon. Dat is gewoon heel jammer. Maar er komt wel weer 
iemand dan voor in de plaats. Want daar is genoeg vraag voor.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   70 

Een stukje gezien worden  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik houd wel van mensen, dus voor mezelf brengt het voor heel veel vind ik. Ik vind het heel leuk om 
mensen te leren kennen met een andere afkomst. En ja, een stukje gezien worden denk ik voor hun, 
denk ik ook voor iedereen. Denk dat dat geldt voor iedereen dat je gezien wil worden. En de een die 
heeft een hele grote kenniskring, maar anderen minder. En ik denk vooral als je nieuw komt wonen 
hier in de buurt, zijn het mooie mogelijkheden om andere mensen te leren kennen.  
 
Juni 2020  
 
  



 

   71 

Een zetje moet hebben  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Wat ik wel vind is dat we toch nog meer benaderd moeten worden om van voorzieningen gebruik te 
maken. 
 
Mensen zijn geneigd, dat merk ik bij mezelf, om toch af te wachten en het wel leuk te vinden. Maar 
dat je eigenlijk een zetje moet hebben om er aan deel te nemen. Ik weet wel dat toen de Plusbus 
begon, als ik het dan even over de Plusbus heb, dat ik het idee had dat dat alleen voor mensen was 
die erg beperkt waren en dat het niet van een bepaalde leeftijd afhing. Maar dat je dus, als je nou erg 
aan huis gebonden was, dat je dan mee mocht.  
 
En ik ben er nu achter gekomen dat iedereen er gebruik van mag maken op een bepaalde leeftijd. 
 
Juni 2020  
  



 

   72 

Een zoete inval 
 
Een inwoner vertelt: 
 
En dan heb je ook vrijwilligersbijeenkomsten met elkaar. Kennis maken. Dat vonden ze allemaal leuk. 
En dan gaan zij ook mee naar die vrijwilligersmiddagen van Welzijn Woerden. Je krijgt een soort 
bekendheid. Het was echt een zoete inval daar met al die verenigingen. De één was nog bezig en toen 
stond de ander al te wachten om hun beurt te maken. Dus het was echt… Iedereen komt. 
 
Juni 2020 
 
  



 

   73 

Er staat een vrijwilliger achter mij 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Wij werken dus niet met een behandelingsplan, maar we proberen wel altijd te kijken van: hoe 
kunnen we de cliënt zelfstandiger maken? En het grootste, of in ieder geval belangrijkste punt daarin, 
is dat de vrijwilliger ook niet dingen overneemt, maar eigenlijk een soort rolmodel is om het samen te 
ondernemen. Of juist op de achtergrond is als het niet lukt, om weer het klankbord te zijn of de 
persoon te zijn waar je op terug kan vallen. Dus dat zeggen we ook altijd, dat het heel belangrijk is 
voor de vrijwilliger van: probeer absoluut geen dingen over te nemen, want daardoor zet je iemand 
niet in zijn eigen kracht en gaat iemand het ook niet zelf leren. Maar het is wel heel fijn, en het kan 
heel erg veilig zijn voor degene, dat ze weten van: er staat een vrijwilliger achter mij en als ik vragen 
heb of ik heb ondersteuning nodig, dan kan ik bij die persoon terecht.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   74 

Er wordt van alles georganiseerd  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Je went eraan dat er een heleboel voor je georganiseerd wordt. Het is een automaatje en als je op 
een andere manier vervoerd wil worden, dan kan je daar ook gebruik van maken. Er wordt van alles 
georganiseerd en als ik dat vertel aan mensen die buiten Woerden wonen… Ik heb een vriendin in 
Middelburg en die zegt altijd: hier wordt nooit wat georganiseerd. Dan voel ik me altijd erg blij en 
opgewekt dat er zoveel gedaan wordt hier. 
 
Juni 2020 
 
 
  



 

   75 

Erg veel voldoening 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Sinds begin dit jaar ben ik volledig arbeidsongeschikt geraakt. Ik was al actief bij het dorpshuis in 
Harmelen. Dat doe ik nog steeds. Ik kom van een functie die… Waar ook nog allemaal 
maatschappelijke betrokkenheid vereist was, maar ik kan en kon het niet meer uitvoeren. Maar ik 
vind het wel belangrijk om midden in de maatschappij te staan, voor zover mijn lichaam dat toelaat, 
zal ik maar zeggen.  
 
Het dorpshuis is vlakbij. Het is in de buurt van mijn woning en daardoor zie ik dat… Dus ik heb die 
ontwikkeling wel gevolgd. Dat was eerst een basisschool. Die school is verplaatst naar een brede 
school. Althans, dat was het plan. De functie van de bibliotheek en van het dorpshuis zijn in het oude 
schoolgebouw gekomen. Dus als je regelmatig naar de bibliotheek gaat, dan krijg je dat automatisch 
mee, denk ik.  
 
Er was ook een vraag naar vrijwilligers. Er was een vraag naar vrijwilligers voor de tuin, voor het 
onderhoud van de tuin. En daar ben ik een keer gewoon op afgelopen. Het geeft me erg veel 
voldoening om in de tuin te werken. En ja, ook wel wat meer… Een wat groter sociaal netwerk in het 
dorp zelf.  
 
Juni 2020 
  



 

   76 

Even een kopje koffie 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik vind het fantastisch dat de bieb hier is, het is lekker dichtbij. Zou niet weten wat ik zonder de bieb 
zou moeten doen. Altijd gezellig even een kopje koffie drinken en even de krant lezen. Dat doe ik wel 
regelmatig. Verder heb ik namelijk niks.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   77 

Even kortsluiten 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
Dus dan zijn we altijd met z’n drieën. Ik noem maar iets: de woningbouwvereniging meldt een project 
aan bij een mevrouw om daar de schutting in de tuin… Dan maken wij die afspraak, maar dan 
verwachten we wel dat naast die mevrouw, ook de persoon van woningbouwvereniging er bij 
aanwezig is.  
 
Indien hij of zij niet kan, is dat geen probleem. Want dan hebben we al wel die informatie op papier. 
Maar er is nog wel degelijk contact ook. Om het ook even kort te kunnen sluiten. Van: we zijn 
geweest en we gaan dat project in behandeling nemen. En bij hulpverlenende instanties daar is 
sowieso altijd al personeel aanwezig. En daar hebben we dan overleg mee: wat is het beste tijdstip 
om te komen, wat verwachten jullie van ons als vrijwilligers, wat kunnen onze vrijwilligers 
verwachten van cliënten? Waar moeten wij rekening mee houden?  
 
Mei 2020 
 
  



 

   78 

Even samen willen doen 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Hoe kan die week wat leuker worden? Dan gaat de vrijwilliger bijvoorbeeld mee. Om alleen naar een 
clubje te gaan is bijvoorbeeld lastig, zeker als ze lang alleen zitten, partner verloren, hoe ga ik daar 
naartoe? Wat we dan bijvoorbeeld doen is met een vrijwilliger samen gaan. Ze gaan bijvoorbeeld kijken 
bij Sinar Maluku, het buurthuis, want alleen naar binnen gaan is spannend. Ga je samen, misschien nog 
een keer en een derde keer kan iemand alleen.  
 
En dan heb je bijvoorbeeld allemaal plekken bij de Plint, bij andere clubjes, wij gaan die clubjes niet 
allemaal doen maar wij willen vooral mensen daar naartoe begeleiden omdat ze dat zelf moeilijk 
vinden. En als zo’n clubje niet past dan ga je opzoek, naar wat past dan wel? Soms koppelen we ouderen 
onderling aan elkaar. Dat wordt dan ook even begeleid. Je merkt dat mensen dat vooral toch even 
samen willen doen met iemand. Dat is wat je bij thuisbezoek doet. En bij de bus heb je natuurlijk alle 
ouderen die je spreekt. Want soms is het een boodschappenvraag en dan zeggen we van: joh je kan 
naar de Plusbus.  
 
Mei 2020  
 
  



 

   79 

Fantastisch om te zien  
 
Een vrijwilliger vertelt:  
 
Met name de vrijwilligers die bij ons binnekomen en die nemen ook weer andere mensen mee. 
Mensen melden zich aan als vrijwilliger en dan is het van: kom maar weet je wel, dat is prima. Dan is 
het: kijk dit zijn onze activiteiten en daar kunnen we hulp bij gebruiken. Dan laten we mensen eerst 
een beetje vrij, want je gaat niet eerst vragen van: wie ben je en wat doe je. We laten het altijd in het 
begin een beetje. En dan blijkt dat je een eerste stap voor hun buiten de deur bent, dat ze al jaren 
binnen zitten, en eigenlijk straatvrees hebben of niet met een ander over hun problemen durven te 
praten, die er dan opeens uitkomen. Dat is wel mooi om te zien, dat ze dan zeggen van: we voelen 
ons thuis en wat fijn dat het hier is en jullie zijn hartelijk. Ze merken dan ook dat ze iets kunnen. Dat 
ze meer zelfvertrouwen krijgen van: oh, ik kan dus ook sociaal zijn voor andere mensen. Ik kan 
koffiezetten en een praatje maken, maar ook creatief zijn met breien en haken of een spelletje doen 
en dat is heel mooi.  
 
En daarnaast hebben we ook stagiaires van de praktijkschool, het Ventura college. Dat zijn ook 
mensen die eigenlijk nog niet weten wat ze gaan doen en hoe ze het gaan doen. En die denken ook 
altijd: ik kan niks. Maar het is leuk om zo’n stagiaire dan zo’n heel jaar te begeleiden en dat je ze naar 
een plan kan brengen van: dit is geschikt bij jou en zoek daarin je opleiding. En dat zijn leuke dingen 
om mee te maken, dat geeft je hartstikke veel energie. 
 
En dan kom je tot de ontdekking dat de vrijwilligers, een netwerk hebben en die bereiken dan ook 
weer andere mensen en die komen dan ook weer graag. Dan zie je dat een vrouw die bijna blind is 
met een grote loep zit te haken, dat is gewoon fantastisch om te zien. En die spelletjes komt doen en 
eigenlijk gewoon elke dag wil komen. Gewoon met de taxi en met de taxi weer terug.  
 
Mei 2020 
  



 

   80 

Fysiek aanwezig 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Soms heb je ook natuurlijk kinderen en gezinnen. Wat ik ook wel ben tegengekomen is bijvoorbeeld 
kinderen met een beperking zoals ADHD, en dan is videobellen… Daar zijn de ouders dan wel heel blij 
mee, dat het wordt georganiseerd en dat geeft dan ook wel wat verlichting. Maar ze merken ook dat 
videobellen is voor kinderen… daar kunnen ze ook heel onrustig van worden en snel afgeleid. En als 
iemand fysiek aanwezig is, dan kan je met iemand iets fysieks ondernemen, in plaats van alleen maar 
via een scherm praten. Dus dat is een voorbeeld, ook gewoon van met kinderen, waarin we merken 
dat het wel heel waardevol is dat juist iemand fysiek aanwezig is.  
 
Juni 2020 
 
 
  



 

   81 

Gaat het nog goed mevrouw? 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Bij automaatje breng je mensen natuurlijk van A naar B maar daar ontstaan ook vaak meer vragen, of 
signalering als het met iemand slechter gaat. Bijvoorbeeld op bezoek bij een partner, of de partner 
overlijdt en de vrouw zit dan ineens alleen. Omdat we die mensen natuurlijk vaak spreken kunnen we 
wel al direct nagaan: gaat het nog goed mevrouw? Gaan we even op bezoek, even kletsen. En dan 
kunnen we altijd weer zeggen van: goh misschien is het handig om via Goedewijs dat er meer hulp kan 
komen. Dus op die manier kunnen we ook nog weer eventueel verwijzen naar wat nodig is. En natuurlijk 
het vervoer regelen en het matchen van de vrijwilliger met het maatje die rijdt, en de ouderen.  
 
Mei 2020  
 
 
  



 

   82 

Geeft ook computercursussen  
 
Een inwoner vertelt: 
 
De bibliotheek die geeft ook computercursussen. Ik ben ook niet zo heel makkelijk met computers. 
Dus ik heb dat via Graag Gedaan, heb ik dat gevraagd. Maar ik vond dat toch best wel lastig, ik denk: 
weet je wat? Ik heb toen eens een keer een tip van iemand gekregen. Dat de Wijde Diep ook iets is. En 
daar heb ik me toen een keer aangemeld, maar ze zeiden van... volgens mij was het net voor de 
corona. En nu is de corona gekomen dus loopt het ook even wat vertraging op denk ik. Die vonden het 
wel een goed idee van mij. 
 
Ik heb eigenlijk niet meer zelf gebeld, maar je zit dan natuurlijk met meerdere mensen. Een man of 
tien. Dat zou nog wel even niet opstarten denk ik. Misschien iets voor volgend jaar ofzo, dat ik zeg 
van: volgens mij is het iets van zes cursussen, dat vind ik wel te overzien. Dat vind ik leuk.  
 
Juni 2020  
 

 
  



 

   83 

Geen concurrentie 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
We krijgen soms ook heel praktisch over social media: ik weet niet hoe ik dat moet doen. Joh, kijk 
eens bij Thuishuis bijvoorbeeld, die zijn daar echt best wel goed in, vraag of zij iets voor je willen doen, 
of ze kunnen helpen. Meestal staan organisaties daar wel voor open, om elkaar te ondersteunen. Ik 
ervaar daar geen concurrentie in in Woerden, nee.  
 
Juni 2020 
 
 
 
  



 

   84 

Geen doel op zich  
 
Een professional vertelt: 
 
Een activiteit is soms geen doel op zich maar een middel. Je brengt inwoners met elkaar in contact. Je 
hoopt dat die band ook buiten de activiteit om beklijft. Je houdt iemand toch een beetje in de gaten 
doordat het opvalt als iemand bijvoorbeeld al twee keer niet naar een activiteit is gekomen waar 
diegene normaal wel komt. In principe richt je je op groepen, maar op deze manier voel je je ook 
verbonden met inwoners en heb je een signalerende en ondersteunende rol. 
 
Mei 2020 
 
 
 
  



 

   85 

Geen tijd en druk 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Nu zijn er geen activiteiten meer in de buurt. Vroeger wel, nu niet meer. Alleen maar goedemorgen of 
goedemiddag. Weet je, iedereen heeft geen tijd en druk. Dat denk ik. 
 
Vroeger hadden we echt contact met iedereen. Er woonden hier ook twee mannen, die hadden ook 
contact met de gemeente en hulp van de gemeente. Dat is heel lang geleden, ze zijn verhuisd. Zij 
maakten echt die gezelligheid. Als er gevoetbald werd, bijvoorbeeld Nederland tegen iemand... Ze 
zetten dan een grote tv buiten, gezellig. En wij vrouwen maakten wat eten dat we naar buiten 
brachten. Dat was toen. En elke maand maakten we het echt gezellig met allemaal eten, ook voor 
kinderen, buiten. Maar nu niet.  
 
Juni 2020 
 
 
 
  



 

   86 

Geen zin meer in  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik heb in de bewonerscommissie gezeten. Dan organiseer je iets met de buurt en dan zijn er ook 
allemaal kinderen die alle kanten op vliegen en er wordt niet gesproken over de medemensen.  
Dus ik heb gezegd: ik ga uit de bewonerscommissie, ik heb daar helemaal geen zin in. 
 
Ik organiseerde heel veel. Gewoon buurtfeestjes en burendag. En met muziek, alles daarbij. En dan 
een auto in de verloting, die we gratis een weekend konden lenen. Dat soort dingen. Dat deed ik met 
vier andere mensen. En dan had je één keer in de maand vergadering. We bespraken onderling hoe 
het ervoor stond. Ik zei: ik heb er geen zin meer in. Er wordt toch niet naar geluisterd, dus ik stop d’r 
mee. De buurt had dat aan zichzelf te danken. Nou hopelijk lekker hier weg om lekker in een andere 
wijk te komen wonen en dan daar m’n rust te vinden. 
 
Juni 2020  
 
  



 

   87 

Gewaardeerd hoe je bent 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik heb sinds kort dagbesteding. Via de maatschappelijk werkster ben ik bij X gekomen en daar doe ik 
drie ochtendjes in de week een beetje dagbesteding. En bevalt me goed.  
 
In 2018 ben ik voor 100 procent afgekeurd, en nou ben ik een beetje met dagbesteding bezig. Dat 
bevalt goed, je bent weer een beetje onder de mensen. Want alleen is wel alleen hè? Want ik ben in 
2018 m’n vrouw verloren. En allebei m’n ouders ben ik verloren. In vijf jaar tijd heb ik ze alle drie 
kwijtgeraakt.  
 
Nu ben ik magazijnbeheerder geworden. Dus ik geef spullen uit voor de monteurs die allemaal fietsen 
repareren. Ik bestel nieuwe dingen als het nodig is en af en toe een helpende hand. Zo kom ik een 
beetje de ochtend door. Je wordt gewaardeerd hoe je bent. Niet naar gekeken, dat je afgekeurd bent. 
Je wordt gewoon gewaardeerd. Hoe je echt bent.  
 
Juni 2020  
 
  



 

   88 

Gewoon geïnteresseerd 
 
Een professional vertelt:  
 
We zien mensen die helemaal op zijn van doen, en dat die vrijwilliger dan ook helemaal extra helpt 
met verhuizen. Dat ze dan een huis krijgen en ja, echt wel… Je ziet echt mensen groeien, omdat er 
gewoon een normaal contact is met een mens die gewoon geïnteresseerd is in diegene. 
 
Juni 2020  
 
 
 
 
  



 

   89 

Gewoon helemaal plat  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Het ouder-kind café moet nog wel van de grond komen. Nu door de coronacrisis is het gewoon 
helemaal plat. We zijn nu wel bij mekaar gekomen, om even te bespreken van: hoe gaan we het 
doen? De volgende keer dan gaan we het wel even voorbereiden. Wat willen we, welke activiteiten 
willen we? En misschien ook van borstvoeding een uitleg of een kledingruil. Maar dat is natuurlijk ook 
afhankelijk van hoe alles gaat lopen. Willen we het nieuwe schooljaar weer gaan starten.  
 
Ook qua communicatie is dat dan wel weer lastig. Maar het is eigenlijk dit jaar voor het eerst. Dus het 
is ook nog wel even zoeken van welke dagen. We deden het eerst op donderdag, maar nu merken we 
ook wel dat veel ouders dan werken of kinderen ook naar het kinderdagverblijf gaan of naar de 
peuterspeelzaal. Nu gaan we het op de woensdagen doen. Kijken of er dan toch meer ouders zijn. En 
dan is er ook daarna één keer in de maand, geloof ik, ook muziek voor kleintjes. Dus dan is er op die 
woensdag wel veel voor de kleintjes. Dus nu hopen we dat dat misschien wat meer gaat trekken. Dat 
mensen ook weten dat het een beetje gegeven gaat worden.  
 
Juni 2020  
 
 
 
 
  



 

   90 

Gewoon voor even een praatje 
 
Een professional vertelt: 
 
Ik had laatst een blinde meneer... was ik op bezoek. Ja die zegt van: jeetje, er vallen best een hoop 
dingen af. Uiteindelijk kwamen we er toch bij uit dat hij het wel leuk vond om mensen uit de andere 
culturen... En toen kwamen we opeens op taalmaatje uit. Dan denk ik: ja dat is toch ook eigenlijk... 
dat kan eigenlijk best als het alleen op spreken is. Dus dat heeft hij gedaan.  
 
Ja, toen begon die coronaperiode. Ik denk: bel toch nog wel even terug hoor. Hij had al een 
intakegesprek gehad en nee, hij was al ingeschreven als vrijwilliger maar nog niet gekoppeld. Want zij 
doen die gesprekken in de bibliotheek en de bibliotheek was dicht. Toen heb ik nog gebeld en toen 
kwamen we er ook nog op van: misschien wil je nu wel… In coronaperiode vragen ze ook vrijwilligers 
die gewoon regelmatig mensen bellen, gewoon voor even een praatje. Nou, daar heeft hij zich voor 
aangemeld, dus ja, dat is wel leuk. Dus eigenlijk waren we op zoek naar een activiteit en we kwamen 
uit op vrijwilligerswerk. 
 
Mei 2020  
  



 

   91 

Goed bezig 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ben vrijwilliger in de tuin. Er is een moestuin en een bloementuin en ik heb vorig jaar ook wel 
gekookt voor een groep Eet Je Mee. Eens in de twee weken, waarin mensen gewoon eten. En dan vind 
ik het erg leuk, om producten uit de moestuin op tafel te zetten.  
 
Het is niet alleen dat ik bijdrage lever. Ik vind het belangrijk dat de woonomgeving er netjes uit ziet, 
schoon. Ik meld ook nog wel eens bij de Buiten Beter gemeente app, ik ben daar wel actief in. Die tuin 
is niet alleen voor mijzelf, maar het ziet er ook prachtig uit. Dus voor de omgeving is dat prettig. Dus 
voor de woonomgeving als geheel vind ik dat belangrijk.  
 
Het levert op dat mensen het heel leuk vinden dat ik in de tuin aan het werk ben, en dan… Ze kennen 
me meestal wel. En dan: goed bezig, ziet er goed uit. Dat is leuk. En gewoon vanuit het buurtwerk 
wordt dat gewaardeerd. Zeker. Met je collega’s. Dat is ook waardering.  
 
Juni 2020 
 
 
 
 
  



 

   92 

Hé, wat zijn de verschillen 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik denk wel dat het een belangrijke taak van de gemeente is. Er komen soms dubbelingen en ik kan 
me heel goed voorstellen vanuit de inwoner dat hij dat… Dat daardoor juist verwarring ontstaat. En 
de gemeente die geeft subsidies af. Dus dat zou gewoon heel fijn zijn, dat zij, of juist als er een 
gelijksoortige organisatie ontstaat of komt, de andere organisatie daar ook mee in contact brengt. Of 
juist in gesprek gaat van: hé, wat zijn de verschillen. Zodat er wat dat betreft gewoon minder 
dubbelingen qua organisaties in het werkveld ontstaan en dat dat ook voor minder verwarring kan 
zorgen.  
 
Bij ons twee jaar geleden is denk ik Buurtgezinnen in Woerden gekomen. En dat is inderdaad een 
gelijksoortige organisatie als wat wij doen. Wel kleiner, maar wij zijn er ook voor gezinnen. En er zijn 
genoeg, zowel inwoners geweest, maar ook partners, die eigenlijk wilden horen: wat is nou precies 
het verschil? Bij wie kunnen we nou de vraag neerleggen? En dan zou het mooi zijn eigenlijk, dat de 
gemeente vooraf dat ze de subsidie afgeven aan een andere organisatie… van: wat is het verschil.  
 
En nu in het werkveld gaat het prima, maar het is wel heel fijn om daar vooraf eigenlijk bij betrokken 
te zijn, om zo eventueel dubbelingen te voorkomen. Of eventueel samenwerkingen met elkaar daarin 
te zoeken, zodat je niet allebei op hetzelfde vlak de vraag uitzet. Er ontstaat daardoor ook wel 
shopgedrag bij inwoners, dat ze denken: ja, we zetten de vraag bij organisatie A uit en bij organisatie 
B, terwijl we dat niet van elkaar weten, en dan kijken we waar we het eerste de hulp krijgen. Of 
dubbel, dat kan ook nog. Vaak komen we daar dan wel snel achter als we ons allebei inzetten, maar 
het is gewoon jammer.  
 
Ook voor de vrijwilligers die er zijn, dus ook voor de eigen inwoners van Woerden, die dan ook denken 
van: ja, maar waar kan ik nou het vrijwilligerswerk doen? Want er wordt bij elke organisatie hetzelfde 
aangeboden.  
 
Juni 2020 
  



 

   93 

Heel goed contact 
 
Een inwoner vertelt:  
 
We hebben een aantal jaar zo’n buurtbarbecue gehad, die is inmiddels ook ter ziele. Behalve dat er 
een buurtapp opgezet is waarin mensen elkaar waarschuwen. Dat is niet echt voor activiteiten, maar 
dat je dingen die je ziet aan elkaar kan laten weten. Bijvoorbeeld: verdacht figuur gezien bij nummer 
41. Dat geeft je toch wel een iets veiliger gevoel. Preventie voorkomt ook niet alles. Daarnaast heb ik 
met mijn naaste buren heel goed contact en ik ken dan nog veel mensen uit de buurt en het 
verenigingsleven. Ook omdat het kinderen zijn die je in de klas hebt gehad, ik heb hier in het 
basisonderwijs gewerkt. Wij hebben geen schroom om ergens heen te gaan. 
 
Juni 2020  
  



 

   94 

Heel veel organisaties doen dat natuurlijk 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Thuisadministratie, daar werken ook heel veel vrijwilligers bij. Dus ik kan me voorstellen dat inwoners 
ook wel denken dat er iets is van mensen die thuis hun administratie komen doen. Maar heel veel 
organisaties doen dat natuurlijk. Ambulante begeleiders ook, die werken natuurlijk ook bij 
administratie. Er is nu ook weer Schuldhulpmaatje opgezet in Woerden, terwijl dat eigenlijk ook bij de 
thuisadministratie van Kwadraad zat. Dus dan kun je je afvragen, terwijl ze elkaar kenden hé, die 
mensen, die coördinator van thuisadministratie en Schuldhulpmaatje, die hebben soms overleg. Of er 
worden dingen dubbel opgezet of…  
 
Juni 2020 
  



 

   95 

Heel veel waarde aan hechtten 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik denk dat het heel waardevol was dat er überhaupt beeldbellen en gewoon bellen mogelijk is 
natuurlijk. Want dat heeft al, zeker bij ouderen, al een deel van de eenzaamheid wel kunnen 
ondervangen denk ik. Niet weg kunnen nemen, maar ja, het geeft natuurlijk wel ook een verbindende 
factor.  
 
Bij ouderen waar beeldbellen niet mogelijk was ging het gewoon echt op de ouderwetse manier, als 
telefonisch contact. Dus dat er een vrijwilliger een of twee keer in de week belde. Om al de week door 
te spreken om te kijken of ze zijn opgestaan, of de basisdingen als eten, aankleden, of dat goed gaat. 
En bij ouderen, ook nog heel fijn en dat is echt iets kleins, maar er zijn heel veel kaartjes gestuurd. We 
merkten dat zelfs ouderen daar heel veel waarde aan hechtten.  
 
Sommige vrijwilligers gingen ook voor de voordeur langs, met anderhalve meter afstand, om dan toch 
nog even dat praatje te kunnen maken. Om eventjes te ondervinden van: hoe is het nou echt met 
iemand. 
 
Juni 2020 
 

  



 

   96 

Heerlijk instappen 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Omdat je dus bij gebouwen en instellingen komt waar je anders dus een hele reis voor zou moeten 
maken met het openbaar vervoer. Die heel ingewikkeld kan zijn en dan is ook het tochtje van de 
Plusbus veel voordeliger. Want je moet wel een bedrag betalen hoor. En het ligt er ook aan hoe lang 
het uitstapje duurt, dan is het weer ietsje duurder. Maar je hoeft verder niks uit te zoeken en je hoeft 
je er niet op voor te bereiden. Je kunt heerlijk instappen. En dat is ontzettend fijn van de Plusbus. 
 
Juni 2020 
  



 

   97 

Het is gewoon geweldig! 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik ben gastvrouw in het dorpshuis. Ik ben met pensioen en heb altijd in het onderwijs gezeten en vind 
het erg belangrijk dat het dorp een beetje levendig blijft. 
 
Eerste keer kwam ik hier binnen lopen in het dorpshuis, omdat iemand zei van: je kunt hier koffie 
drinken. Er waren vrijwilligers bezig in het dorpshuis en ik wilde daar graag iets aan bijdragen. 
Daarna ben ik er nog een keer geweest toen mijn kleinkinderen jarig waren en we dit hadden 
afgehuurd. En toen vond ik het heel goed dat er vrijwilligers waren en daar hun tijd aan besteden. En 
dat sprak mij erg aan, en toen ben ik gevraagd om ook te komen helpen. Het is gewoon geweldig!  
 
Juni 2020  
  



 

   98 

Het mooie van deze gekke tijd 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
In het begin van de coronaperiode was het denk ik heel erg zoeken voor ons, ook om te kijken: welke 
vragen ontstaan er nou en waar komen deze vragen vandaan? Ik moet zeggen nu gaandeweg, en dat 
is echt al een paar weken geleden ontstaan, ontstonden er heel veel vragen. Heel veel praktische 
vragen wel. De keerzijde, of het mooie van deze gekke tijd, is dat we nog nooit zoveel aanmeldingen 
van vrijwilligers hebben gehad. Waar we normaal altijd een tekort aan vrijwilligers hebben, hadden 
we nu eigenlijk bijna te veel vrijwilligers. Dat is echt nog nooit gebeurd. Dus je ziet wel dat in zo’n 
periode de inwoner heel graag iets voor de ander wil betekenen.  
 
Juni 2020 
  



 

   99 

Het ouder-kind café 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Zelf ben ik dan met de buurtverbinder, maar ook met een paar anderen, begonnen met het ouder-
kind café. Dat is voor ouders die jonge kinderen hebben en hun te kunnen voorzien in sociale 
contacten. En we proberen ook activiteiten te organiseren waarin we ze kunnen ondersteunen, maar 
ook gewoon voor de gezelligheid, gewoon voor een praatje. Dus daar ben ik dan direct bij betrokken.  
 
Er wordt vaak koffie en thee geschonken. De kleintjes kunnen spelen, we zorgen dat er speelgoed is. 
Het gaat echt van nul tot drie, want vanaf vier gaan ze naar school. Dus dan komen de meeste ouders 
niet meer. En dan is er gewoon speelgoed en we hebben ook een keer dat het beweegteam langs is 
geweest die doen dan specifiek wat dingen voor peutertjes en dreumesen.  
 
Maar het is vooral gezellig bij elkaar komen, met elkaar praten. En het consultatiebureau was er ook 
af en toe, dus dan kon zij praktisch soms ook even tips geven. Maar je hebt ook gewoon ouders die de 
taal niet beheersen, dus dan heb je ook een beetje een dubbele functie vind ik dan zelf. Er was iemand 
die was met haar taalmaatje en die kwam dus ook in aanraking met het ouder-kind café, dus die 
kwam de keer daarop ook met haar kindje. Dus dat is wel leuk.  
 
Juni 2020 
  



 

   100 

Hij was heel trots  
 
Een professional vertelt:  
 
Meneer organiseert al jaren bingo, onder de vlag van Welzijn Woerden. Hij vond dat het van hen was, 
maar hij doet nagenoeg alles zelf. Het enige wat wij hierin doen is het schrijven van persberichten en 
regelmatig bellen om te vragen hoe het gaat. Ik ben ook een keer langs geweest om even mijn gezicht 
te laten zien, maar dat was het. Ik zei: het is al van jullie, het is een bewonersinitiatief. En hij was heel 
trots. 
 
Mei 2020  
  



 

   101 

Iemand te helpen  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik heb een taalmaatje, die zit bij de opvang bij een organisatie en daar ga ik dan naar toe. Toen ik me 
opgaf als taalmaatje heb ik de training gevolgd in bibliotheek in Woerden. Via een oud-collega uit het 
onderwijs ben ik daar terecht gekomen. Ik wilde vrijwilligerswerk doen en dacht: is het niet leuk 
iemand te helpen met de taal. Dan oefen je een uurtje per week volgens een programma de 
Nederlandse taal. Mijn vriendin heeft een Marokkaanse mevrouw en ik doe het bij een oudere 
mevrouw waar het moeizaam gaat. Het heeft ook een sociaal aspect zodat ze haar verhaal kwijt kan. 
Een derde van de tijd gaat op aan gesprekken en dan luister je vooral. Ze waardeert het heel erg.  
 
Juni 2020 
  



 

   102 

Ik ben er niet echt naar opzoek  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Voor de rest ben ik er niet echt naar opzoek. Ik zie wel leuke activiteiten voorbijkomen. Dat is wel leuk 
voor mensen die niet uit het dorp komen, maar zelf doe ik daar niet aan mee. Ik heb genoeg sociale 
contacten. Voor mijzelf denk ik niet echt dat ze iets organiseren, en ik ben bijna 38. Ik zie mijzelf niet 
met vriendinnen in het dorpshuis afspreken. Dat doen we in de horeca of bij elkaar thuis. Dan hebben 
kinderen hun eigen speelomgeving. Dan heb je meer je eigen vrijheid.  
 
Juni 2020  



 

   103 

Ik ben ook maar een mens 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
We zijn allemaal mensen van de dag, die oudjes. Er zijn er al twee overleden dit jaar en de derde 
kreeg deze week ook te horen dat hij uitbehandeld is. Dus ik wil alleen maar zeggen dat… De eerste 
was overleden op 2 januari, die had een hartstilstand. De tweede is vorige week dinsdag overleden, 
die was uitbehandeld. En de derde kreeg het vorige week te horen, dat hij uitbehandeld was. Dus zo 
kan het gaan en is een half jaar nog niet eens om. En we moeten nog beginnen en we hebben nog 
zeven maanden voor de boeg.  
 
Dus ze kunnen toch nooit tegen ons zeggen: jullie gaan het zelf maar beheren en regelen, jullie gaan 
het zelf maar organiseren. Dat kan je toch niet van ons verwachten? Nu ben ik er gelukkig nog, wie 
weet hoe het morgen is? Ik ben ook maar een mens.  
 
Juni 2020 
 
 



 

   104 

Ik kreeg een vrijwilliger 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Iemand van het consultatiebureau heeft mij aangeraden om hier in de bibliotheek te komen. Zij gaf 
aan dat hier vrijwilligers komen voor de ontwikkeling van de taal. Ik kreeg een vrijwilliger die uit 
Engeland komt en al bijna 50 jaar in Harmelen woont. Zij is ook lid van de bibliotheek. We hebben 
elkaar hier ontmoet en gesproken over wie ik ben, wat ik al kan en wat ik doe. En toen heeft ze advies 
gegeven over wat ik verder kan doen om mijn doelen te bereiken.  
 
Daarna zijn we ook verder gegaan in Harmelen, een rondleiding van hier is dit en hier is dat. We 
hebben dus samen een wandeling gemaakt.  
 
Juni 2020 
  



 

   105 

Ik loop in een rollator 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ging met mijn vriendin ook altijd bij ‘t Centrum eten. Dat is daar in de Mannenstraat geloof ik. Daar 
is dat. Daar gingen we ook altijd eten. Maarja, als mijn vriendin ermee uit scheidt… En die reed auto, 
ik loop in een rollator, dan is het weer te ver natuurlijk. Daarom stop ik daarmee en daarom ga ik nu 
meer naar de Plint. Daar kan je elke dag wel terecht hoor. 
 
Juni 2020 
  



 

   106 

Ik vermaak mijn eigen wel 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ga dinsdags ik ga donderdags en ik ging zondag ’s middags, dan is hij ook altijd open. Van 2 tot 5 
en dan is het ook gezellig, met elkaar zitten koffiedrinken. En limonade en hapjes krijg je. En dat is tot 
5 uur, half 5. Dan ben ik de zondag ook weer door. Mijn kinderen komen wel hoor, daar niet van. Die 
komen ’s zondags ook altijd wel even een bakkie doen. Dus daar kan ik ook nog heen hoor. Ik 
vermaak mijn eigen wel.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   107 

Ik vind het alleen jammer 

Een inwoner vertelt: 

Ik verveel mij niet. Ik ben niet chagrijnig. Ik heb geen instelling van iemand die mokt ofzo. Ik vind het 
alleen jammer wat er nu afspeelt. Ik vind het ook wel iets engs hebben ook. Mijn verjaardag is 
daardoor heel summier geweest, twee ’s ochtends en drie ’s middags, dan vind ik het welletjes. En 
zaterdag zijn de kinderen hier geweest en de kleinkinderen en dat verdeel ik dan zo.  

En een vriendin die komt hier geregeld, en drie vriendinnen komen hier geregeld. En heel eerlijk 
gezegd door die herseninfarct, ik mis het niet. Ik vind het gezellig als ze komen maar als ze niet komen 
heb ik niet iets van: jeetje ik heb ze al een tijdje niet gezien. Nee dat merk ik aan mezelf. 

Juni 2020  

  



 

   108 

Ik wil wel meedenken 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik heb nu ook een situatie van een jongen, die woonde ergens bij in. Bij mensen, vrienden, op een 
zolder, of ik weet het niet. En die werd eruit gezet en toen was hij plotseling dakloos. Maar hij zat 
inmiddels al bij vrienden in Alphen aan de Rijn. Dus gemeente Woerden vraagt van: hij staat nog wel 
hier ingeschreven, kun je hem helpen met huisvesting?  
 
Maar er zit een ambulant begeleider in, organisatie X. En dan is het voor ons lastig, omdat er ook al 
een begeleider in zit. Wat doet die begeleider dan? Kan dat nog omdat hij nu in Alphen zit? Maar dan 
houden we een vinger aan de pols, dan kunnen we meedenken.  
 
Woerden Wijzer is nu ook heel erg met die casusregisseur en procesregisseur bezig. Dus dan moet ik 
ook uitkijken dat ik niet van de gemeente overneem. Want die hebben de regie, en niet ik. Dan moet 
Woerden Wijzer het werk goed doen. Want zij hebben een indicatie voor X afgegeven, dus die moeten 
X achter hun broek aan zitten. Maar ze hadden X zelf niet gesproken, dus ze weten niet wat… En die 
jongen zegt het een en misschien zegt X het ander. Dat weet ik niet. Maar ja, ik wil wel meedenken. 
 
Dan koppel ik terug naar Woerden Wijzer, ik heb die jongen gesproken en die vindt het goed dat ik 
met Woerden Wijzer overleg. Vraagt Woerden Wijzer: wat zou jij doen. Ja, ik zou met X contact 
opnemen. Ja weet je, jullie hebben X ingezet, die heeft de indicatie.  
 
Juni 2020 
 
  



 

   109 

In golfbewegingen veranderen  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik woon in dit huis al vanaf het allereerste begin. Dus ik woon hier vanaf 1963, dus ik woon er al heel 
lang. Dan zie je de buurt natuurlijk in golfbewegingen veranderen. Want toen wij hier kwamen 
wonen… Wij hebben zes huizen in dit blok en daar waren vier mensen van in verwachting. Dus in die 
tijd dat mijn zoon geboren is, die is in 63 geboren, toen zijn er 48 kinderen in de buurt geboren. Want 
dat was natuurlijk een hele nieuwe wijk. 
 
Nou die groeiden op en die zijn nu… Nu op het ogenblik is het net alsof je weer opnieuw gestart bent, 
want het zijn allemaal jonge gezinnen met kindjes die net nog niet buitenspelen weet je wel, of net 
weer wel buiten mogen spelen. Dus de sfeer met opgroeiende kinderen wordt anders hè. Want op een 
gegeven moment wordt de buurt heel stil, want dan werken en studeren ze en dan gaan ze het huis 
uit. Dus dan worden we wat ouder en dan plotseling gaan heel veel ouders ergens anders wonen en 
dan komen er natuurlijk weer jongeren. Op het ogenblik is het eigenlijk een hele jonge buurt en die 
hebben eigenlijk ook vrij veel… Niet dat ik met de hele buurt contact heb, want ik ben met één familie 
de oudste zou ik maar zeggen.  
 
En voor de rest zijn het eigenlijk allemaal in allerlei gradaties jonge mensen, maar ze kunnen allemaal 
heel goed met elkaar opschieten en wij rommelen door, zo maar tussendoor.  
 
Juni 2020 
  



 

   110 

In het daglicht te zetten 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Wij hebben nu ook sinds twee jaar een tak voor jonge mantelzorgers. Omdat wij ook steeds zien dat... 
Er gebeurt binnen een gezin waar een ouder of een kind met een beperking heeft zoveel. En vaak is er 
ook al zoveel hulp, dat de kinderen die niet een rugzakje hebben, eigenlijk een beetje naar achteren 
verdwijnen. En we vinden het ook juist heel belangrijk om deze kinderen in het daglicht te zetten en 
dat die ook gezien worden. Dus het kan ook zijn dat er zelfs een vrijwilliger komt voor de jonge 
mantelzorger, om die even te ontlasten en weer kind te laten zijn. Dat die even niet voor zijn broertje 
of zusje of voor zijn ouders hoeft te zorgen.  
 
Juni 2020 
  



 

   111 

In het vizier 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Als iemand toch een klein netwerk heeft en dan toch op een gegeven moment naar een spannend 
onderzoek moet en eigenlijk geen netwerk heeft. Dan zeggen we: wie is jouw favoriete automaatje? 
Nou, met Piet heb ik wel heel veel. En het lijkt heel klein maar het is een enorme steun voor die 
mensen. Je moet naar een operatie en als je geen kinderen hebt.  
 
Of als wij merken dat… mevrouw die was weduwe geworden en die zei van: nee gaat allemaal goed, 
gaat allemaal goed. Maar je hoort gewoon, dus dan ga je toch even langs. Een vrijwilliger ging langs. 
En wat bleek de hele dag nog niet gegeten. Dus je gaat samen even puzzelen, even met elkaar 
kletsen. En kom even een boterham smeren. Je hebt mensen gewoon in het vizier hè. Soms is het heel 
klein maar je helpt wel echt mensen gewoon de dag door. En dat is ook met automaatje zo, soms één 
keer in de week zien ze iemand, en dat is soms een vrijwilliger. Sommige hoeven ook, sommige 
kunnen nog best fietsen, maar voor het sociaal contact. 
 
Mei 2020 
 
  



 

   112 

In ieder geval opgeruimd 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik vind het wel gewoon echt belangrijk dat de woonomgeving onderhouden wordt. Dat het vuilnis 
opgehaald wordt en dat het grofvuil weggebracht kan worden. Ik vind die Buiten Beter App echt 
geweldig hoor. Daar wordt ook echt op geageerd op korte termijn. Zwerfvuil of dingen die kapot zijn 
of wat dan ook. De gemeente, die kan natuurlijk niet alles zien, maar de gemeente kan van alles doen 
om dat onder de aandacht te brengen. Het wordt ook vaak opgelost. Niet dat je daarmee de vervuiler 
dan te pakken hebt, dat is een ander deel. Maar de rotzooi wordt in ieder geval opgeruimd. 
 
Juni 2020 
  



 

   113 

Inspringt in dat gat 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik durf wel te zeggen dat het vrijwilligersveld in Woerden, dat dat het heel jammer zou zijn als er heel 
veel zouden stoppen. Dat is echt wel een gemis voor veel inwoners, denk ik. Maar stel dat de meeste 
stoppen, zou het dan een soort vanzelf gaan? Omdat het al zo mooi loopt en dat mensen 
bereidwilliger zijn? Dat je jezelf gewoon een soort overbodig acht en dat mensen ook uit zichzelf 
elkaar helpen, zonder dat er coördinatie voor nodig is? 
 
Ik denk dat dat voor een deel… Dat zie je nu natuurlijk wel voor een deel ontstaan, dat mensen nu iets 
meer omkijken naar elkaar in je eigen buurt. Maar of het nu altijd helemaal vanzelf zou gaan, dat 
weet ik nu ook weer niet. Vind ik wel een lastige om te zeggen. Net zoals bijvoorbeeld, als nu een 
Automaatje zou stoppen, het vervoer wat het Thuishuis zou doen bijvoorbeeld, dan denk ik dat er wel 
weer een andere organisatie inspringt in dat gat. Omdat er dan echt wel behoefte aan is. Dus ik denk 
dat het wel op die manier opgelost zou worden. Of een rechtswinkel die hier zit en die een 
inloopspreekuur heeft, als dat weg zou vallen dan zouden mensen naar Utrecht moeten. Dan kan ik 
me helemaal voorstellen dat bijvoorbeeld een Kwadraad zal zeggen van: joh, dan pakken wij het wel 
op.  
 
Juni 2020 
  



 

   114 

Is echt een actieve gemeente 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Mijn neef had destijds verkering met iemand uit Woerden. Die zei altijd, toen ik zei dat ik in Woerden 
wilde wonen, van: ja Woerden doet veel, hele leuke dingen, is echt een actieve gemeente. Ze hebben 
natuurlijk ook de triatlon en ook qua feestjes. Woerden Bruist heb je ook. Je hebt heel veel dingen. 
Kan het even niet allemaal opnoemen, maar bijna elk weekend in de zomer is er wat leuks. 
 
Ja dat vind ik super. En natuurlijk de koeienmarkt is ook superleuk. Trekt ook heel veel mensen. En 
volgens mij is Woerden ook wel een hele groeiende gemeente. Heb ik het idee. En dat klikt, dat is ook 
leuk. Er is natuurlijk ook weer een bioscoop gekomen, die is er ook alweer een jaar of tien denk ik, ook 
leuk. Maak ik ook af en toe gebruik van. Pas met mijn man samen geweest, Nou, super was dat. Ja 
dat vond ik echt leuk. Ondanks dat we even in een niet zo'n leuke tijd zitten samen, was dat echt leuk.  
 
Juni 2020  
  



 

   115 

Je bent lekker van de straat  
 
Een inwoner vertelt: 
 
We lopen nog een beetje thuis met de zorgen. Ik begin alweer een beetje te werken. En ja mensen op 
straat aanspreken. En dan kom je soms ook weer wat te weten over... Ik ben ook wel iemand die 
mensen aanspreekt. Ik liep bijvoorbeeld thuis en ik zag een kennis van mij en die zat dan bij X en die 
zegt: joh is ook wel wat voor jou. En toen dus contact opgenomen en zodoende. En een vriendin van 
mij ging er ook heen. En dan dacht ik van: hee daar moet ik ook eens heengaan. 
 
Dat is voor mensen die ook met een burn-out zitten die dan toch van de straat zijn en toch onder de 
mensen zijn. Dat je toch lekker bezig bent met elkaar en je bedrijven helpt. Dat geeft een goed gevoel, 
want thuiszitten is geen optie. Je bent lekker van de straat, je bent met elkaar, je leert ervan en je 
komt erachter wat je wel leuk vindt of wat je niet leuk vindt. Soms ga je even schoonmaken of planten 
water geven buiten als het warm weer is. Bij bedrijven onkruid weghalen, kaasdoosjes vouwen, 
beugels in elkaar zetten, computers uit elkaar halen, kleding in een zakje doen. Ik vind het heel goed.  
 
Juni 2020  
  



 

   116 

Je gaat ze ook niet op straat zetten 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Ik let wel altijd op past deze persoon bij ons? Daar zijn wij wel heel precies op. Want er is al wel veel in 
Woerden. Dus als je echt een jong iemand hebt met psychische problemen, ja dat past wat minder bij 
ons dan gaan we meer naar bijvoorbeeld een Handjehelpen of Ontmoeting of noem maar wat.  
 
We weten nu wel, daar is nu een onwijs gat, bij 90+’ers die nu een bezoekmaatje willen, dan zou je 
denken: dat is handig voor de Zonnebloem. Want dat zijn echt maatjes, en die mensen willen geen 
netwerk verbreden. Die komen gewoon op bezoek. Maar dat is nu wel erg lastig want de Zonnebloem 
zit nu helemaal vol. Dus dan is mensen verwijzen wel echt lastig en dan blijf je een beetje een doelgroep 
binnen houden die je eigenlijk, volgens onze visie niet helemaal verder kan helpen, maar ja je gaat ze 
ook niet op straat zetten.  
 
Mei 2020  
  



 

   117 

Je hebt ook wat te vertellen 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Toen die vriendin of tenminste die buurtgenoot mij benaderde, twintig jaar terug. Toen had ik 
eigenlijk zoiets van: ik heb nu al mijn kinderen de deur uit en man overleden, somber, somber. Toen 
had er ik eigenlijk in eerste instantie niet zoveel zin in, in vrijwilligerswerk. Maar dan blijkt dus dat als 
je dat eenmaal oppakt het ontzettend leuk is. En het maakt dus dat je mensen spreekt en dat je ook 
eens denkt aan andere dingen. Je maakt andere dingen mee, maar je hebt ook wat te vertellen. En als 
je alleen maar thuis zit, dan op een gegeven moment, dan draai je in een kringetje rond en dan 
stimuleer je je hersens ook niet hoor. 
 
Dus dat vrijwilligerswerk, ik zou blij wezen als dat weer opgestart wordt. Dat je dan ook gewoon weer 
degene ziet met wie je samenwerkt. Want die medewerkers die zijn altijd… Dat is prettig om mee te 
werken in de Pint. Ze zijn natuurlijk niet altijd blij en opgewekt. Maar over het algemeen zijn ze 
eigenlijk altijd heel positief en vrolijk. En dat maakt dus… ik heb het zeer gewaardeerd dat ik daar 
terecht ben gekomen. Laat ik het zo zeggen. 
 
Juni 2020  
  



 

   118 

Je helpt gewoon praktisch  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ja het taalmaatje is eigenlijk ook een beetje via onze kerk, degene die daar toentertijd de dominee 
was. Die had ook echt wel hart hoor, voor mensen, voor statushouders. En zo ben ik wel een beetje in 
aanraking gekomen, want ik dacht: ik houd van andere culturen, dat vind ik ook heel leuk. En dat was 
eerst gewoon vanuit Woerden, maar voor mij is dat vanuit Harmelen met mijn eigen kinderen soms 
niet helemaal praktisch. En toen dacht ik: ik ga eens focussen op een taalmaatje en toen was er 
toevallig iemand uit Harmelen en zo ben ik met haar in contact gekomen. Het is meer dan een 
taalmaatje, we zijn ook een soort vrienden geworden, ook de families van ons. Dus het is een beetje 
verweven.  
 
Je helpt gewoon praktisch ook veel met naar… Nou ja, nu moesten we naar het ziekenhuis en soms 
effe telefoontjes, dat maakt het wel lastig soms met als je de taal niet beheerst. En ze doen hun best, 
maar dan is het fijn denk ik dat er mensen zijn die hun daarin kunnen ondersteunen.  
 
In het begin was het wel echt puur op taal, toen hebben we leesboeken samen gelezen. En op een 
gegeven moment was zijn zwanger, dus toen was het ook meer praktisch. Mee naar het ziekenhuis 
gaan, naar het consultatiebureau, naar de verloskundige. En soms ook dingen proberen uit te leggen, 
die voor haar nog iets moeilijker zijn. Nu gaat ze naar de peuterspeelzaal, dan kan ik echt praktisch 
wat betekenen. Want dan kan ik dingen even uitleggen, ze even helpen. En soms is het ook praktisch 
met voeding en dan wist ik een beetje van het consultatiebureau van: oh, daar moet je op letten. Ik 
denk gewoon heel praktisch er gewoon voor ze zijn. 
 
Je kan samen op een andere manier naar dingen kijken. Dus ik ben heel dankbaar dat ik hun heb leren 
kennen. Ze zijn mij heel veel waard geworden nu.  
 
Juni 2020  
  



 

   119 

Je moet het durven 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
Ik hoop dat we de mensen straks weer uit hun schulp kunnen trekken om weer binnen te komen. Want 
we hebben ook heel veel activiteiten met inloop, een kopje koffie, handenarbeid, breien, haken. Ze 
helpen elkaar en beginnen zelf ook met nieuwe ideetjes dus dat is hartstikke leuk. Spelletjes doen, ja 
gewoon een bakkie komen doen. Dat je iets aanbiedt dat er een activiteit is komen mensen wel sneller. 
Dat is dan gericht om te komen. Zomaar een bakkie koffie doen is nog wel moeilijk.  
 
En we zijn heel hard bezig met ons terras creatief mooi te maken zodat het ook echt een terras wordt 
want nu is het een stenen pleintje. En ik hoop dat we dat binnenkort kunnen realiseren. En dan hopen 
we daar een soort pluktuin van te maken met een fruitheg, en fruitbomen en pergola’s zodat je lekker 
in de schaduw kan zitten, want het is daar ’s zomers bloedje heet. Dus kijken of mensen, zeker nu in 
deze tijd, als we weer een beetje naar elkaar toe mogen misschien is het terras het eerste plekje is waar 
mensen dan weer graag komen. En durven te komen want dat is natuurlijk ook zo. Want je moet het 
durven.  
 
Ik zit zelf ook al twee maanden in mijn huis want ik heb een hele kwetsbare man dus ik houd mijn 
kinderen en kleinkinderen ook op afstand, en iedereen en alles. Dus, ik laat mijn boodschappen 
bezorgen. Zelf moet je ook een drempel over en voor de meeste mensen wordt dat heel lastig hoor. Ik 
merk al dat er al een draai in hun hoofd komt van afstand houden, ik ga maar niet naar buiten. Ik weet 
ook van een hoop mensen dat ze echt tegen de muur aan knallen bijna zou ik maar zeggen, van de 
eenzaamheid. Dus we moeten wel snel actie ondernemen. 
 
Mei 2020   
  



 

   120 

Je ontmoet mensen  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik doe graag hardlopen want ik ben lid van X. Toen ging het even een tijdje wat minder, ik denk: nou 
weetje, ik ga... En toen zag ik dat er een popkoor werd gestart in Woerden. Dat was Pop Voices en 
toen ben ik daar een halfjaar lid van geweest. Heb ik toch wel weer kennissen opgedaan uit Woerden. 
Dus ook weer heel erg leuk. Ik ben wel iemand van het aanpakken en van doen.  
 
Je leert ervan, je ontmoet mensen, je weet of je het leuk vindt of niet. Uiteindelijk merkte ik wel dat ik 
het hardlopen wel weer ging missen, het ging weer wat beter dus dan maar weer gestopt. We 
hadden ook een docent die was Grieks en die praatte Engels. Dat vond ik heel lastig, want ik kan heel 
slecht Engels. Dus dat was ook wel een dingetje. En die man die had z'n geld niet zo goed op orde. Die 
zei dat ik nog twee keer moest betalen, terwijl ik 100% zeker wist dat ik al betaald had. 
 
Dus ik denk: ik ben daar helemaal klaar mee. En daar hadden ook meerdere mensen wel last van. Er 
zijn daardoor ook wel veel mensen weggegaan. Maar ik wilde toch weer gaan hardlopen. En nou wil 
ik graag advies van iemand. Ik ben wel gestopt bij X, omdat het niet zo lekker ging. Dus ik loop thuis 
nu ook wel, maar die zeiden van: ga eens naar een sportschool. Dus toen ben ik ook lid geworden van 
een sportschool. Het was ook wel in de tijd dat het niet lekker ging. Maar ja misschien binnenkort dat 
ik het ook wel weer ga oppakken.  
 
Juni 2020  
  



 

   121 

Je vloeit er eigenlijk in  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Ik ben vrijwilliger bij de Plint en daarvoor bij de Rembrandtlaan bij het dienstencentrum. Je vloeit er 
eigenlijk in, in wat er allemaal georganiseerd wordt. Van daaruit heb ik steeds meegedaan aan 
allemaal dingen onder andere de Plusbus. Maar ook dat we wel eens dagjes uit gingen met de 
Plusbus ofzo. Ik weet niet of dat de laatste jaren geweest is, maar dat is op een gegeven moment wel 
in het leven geroepen.  
 
Maar wat ik van alle voorzieningen weet is de boodschappendienst. En wat ik ook erg leuk vind dat is 
zo’n bus die ergens neer strekt en dat je dan daar koffie kan drinken. Dat is iets wat nog vrij recent is. 
Dan gaan ze dus naar verschillende wijken toe. Ik heb er nog geen gebruik van gemaakt, maar ik vind 
het wel iets dat erg leuk is voor als je heel erg eenzaam bent.  
 
Juni 2020  
  



 

   122 

Kaartjes 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Via de Plint. Want daar staat een rek en daar zitten allemaal brieven in en dan kan je zo’n kaart eruit 
halen en dan kan je ze bellen als ze thuis zitten. Dus dat is dan wel makkelijk. Anders had ik het ook 
niet geweten. Maar bij plint kan je een hoop vinden. Die weten meestal alles wel. Er liggen altijd wel 
kaartjes.  
 
Juni 2020 
  



 

   123 

Knap, want het blijf wel hangen 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Er komt wel wat voorbij over het dorpshuis via sociale media. Ik ben niet echt op zoek naar creatieve 
hobby’s. Op sociale media komt het voornamelijk voorbij. Soms wel posters, maar ik zie het echt via 
sociale media. Misschien dat de basisschool ook wat meegeeft, een flyer. Wel knap want het blijft wel 
hangen. Wandelen doen ze ook organiseren heb ik ook voorbij zien komen, heb ze ook een keer zien 
lopen. Knap want het blijft wel hangen.  
 
Juni 2020 
  



 

   124 

Kom je eens kijken? 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ook op scholen ontmoet je andere ouders. Normaal gesproken sta je te kletsen met ouders. Dan is er 
een open les van tennis en appt een ouder: kom je eens kijken? Of dan die van korfbal. Zo hoor je ook 
veel. En vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen die komen spelen en zo heb je ook contact met de 
ouders. Op die manier kom je er via via achter wat er te doen is.  
 
Juni 2020  
  



 

   125 

Kunnen we altijd aankloppen  
 
Een inwoner vertelt:  
 
We hebben een goeie buurman. Als er wat is, kunnen we altijd aankloppen, heeft hij altijd gezegd. Bij 
de andere buren ook.  
 
Ik ben nu bezig om een tafel te schuren. Af en toe als ik zin heb doe ik het. En het lukte even niet. 
Toevallig liep ik aan de voorkant van het huis en daar was de buurman bezig en ik vroeg iets ofzo. Ik 
weet niet hoe het gegaan is eigenlijk meer, maar hij zei: oh dan ga ik even kijken. Kom dan ga ik even 
kijken bij je in de tuin. Dus hij gaf gelijk al tips voor hoe ik de tafel het beste kon schuren. Ik denk: nou, 
blij mee. 
 
Ik vroeg volgens mij om een tip voor het schuren. Toevallig was de buurman was ook buiten, dus ik 
zei: joh, heb jij nog een tip? Dus ja dat is wel leuk. Van de ene buurvrouw, zie je de ander buurman en 
kun je ook even wat tips vragen. En dat is wel leuk als je in een kleiner dorpje woont. Ja het buurtje 
voelt wel goed en het voelt wel veilig.  
 
Juni 2020  
  



 

   126 

Kunnen we u helpen? 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik kreeg een keer een mailtje van iemand die zei: mijn onderbuurman is erg eenzaam kunnen jullie daar 
eens langs? Toen dacht ik oké, maar heb je het nummer van hem. Nee dat had diegene allemaal niet 
ik had alleen het huisnummer dus ik heb gewoon een envelop gepakt, papiertje en handgeschreven 
briefje ingedaan van: joh hé, we kregen een tip van uw bovenbuurvrouw dat u erg eenzaam bent. 
Kunnen we u helpen? En diezelfde middag belde hij nog. En daar hebben we dus ook een vrijwilliger 
aan gekoppeld. Dit is een heel praktisch voorbeeld van hoe simpel het kan zeg maar.  
 
Mei 2020  
  



 

   127 

Laat maar 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Nu heb ik een ziekte, een longziekte. Dat is een ziekte die… Ik word daar heel moe van, dus mijn 
batterij is snel leeg. Ook als ik thuis iets heb gedaan, dan moet ik, voor vijftien minuten moeten ik 
twee uur zitten. Dan moet ik nog een keer tien minuten… Voor mij is het heel moeilijk om alles te 
doen.  
 
Ik heb een zoon, die woont nog steeds thuis en hij helpt mij met boodschappen. Soms met stofzuigen. 
Verder doe ik gewoon iets langzamer, stukje voor stukje. Ik heb een uitkering gevraagd en ik heb… 
Ferm Werk? Van hun krijg ik nu 138 per maand. Ik weet niet of dat van de gemeente is. Maar dat is 
de enige hulp die ik krijg. Ze zeggen dat het een uitkering is. Dat is alles wat ik krijg. Dat is heel 
moeilijk voor mij, omdat ik maar weinig krijg. 
 
Iedereen zegt: je hebt een zoon, een kind thuis, hij is 21 jaar en hij moet uit huis. Maar dat is mijn 
enige hulp, dus ik ga hem niet… Niemand begrijpt dat… Ze zeggen dat als een kind oud is, hij jou moet 
helpen met geld of hij het huis uit moet. Dat zijn de twee keuzes. Ik heb dat gevraagd aan 
maatschappelijk werk en aan het Ferm Werk. Ze zeggen: dit is alles wat je kunt krijgen, omdat jouw 
zoon boven de 21 is. Daarom. Ik heb het geprobeerd en geprobeerd. En toen heb ik echt hoofdpijn 
gekregen van alles en toen heb ik gezegd: laat maar.  
 
Ik heb hun ook gevraagd: wat moet ik nu doen, ik heb niks voor boodschappen. Ze hebben mij advies 
gegeven om naar de bank, naar de Voedselbank… En mijn kinderen zijn boos op mij, ze zeggen: dat 
heb je niet zo nodig. Daarom heb ik het niet gedaan. En nu… Ik heb ook twee kinderen die getrouwd 
zijn. Zij helpen me nu elke week met de boodschappen. Ze zeggen: dat niet, dat is niet nodig, dat jij 
daar naar toe gaat. Ze zeggen dat het schamend is. Het hoeft niet. We gaan jou helpen met 
boodschappen elke week, klaar. 
 
Juni 2020 
  



 

   128 

Lekker gezellig 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ben ook bij Plusbus terechtgekomen. En af en toe hebben ze een uitje. En dan kan je meedoen en 
word je opgehaald met een busje. Dat was voor de coronatijd. En dan ga je een dagje uit. En op het 
einde van de dag krijg je nog eten. Lekker gezellig, met een man of 12 uit. Dan word je ’s avonds weer 
thuisgebracht en dan heb je weer een leuke dag gehad. Als het mogelijk is, doe ik het één keer in de 
maand. De laatste keer zijn we naar Scheveningen geweest. Hebben we allemaal dingen 
ondernomen. Dan kijk je zo ongeveer de zee in. 
 
Juni 2020  
  



 

   129 

M’n rekenmaatje  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ga wel eens naar de bibliotheek. Effe een krantje lezen, tijdschriffie, en dan bakkie koffiedrinken 
daar en dan weer lekker naar huis. En ik ga daar met m’n rekenmaatje naartoe. Nou zijn we bezig 
met het leesproject om weer opnieuw te leren lezen. En dan, gaan we daar weer effetjes lezen. En 
dan wat vragen beantwoorden. Om ook daar weer een certificaat voor te gaan halen. En als er wat 
financiële dingen moeten worden opgepakt, dan helpt mijn rekenmaatje mee. Zoeken we de dingen 
uit, waar we nodig hebben. En dan gaan we die dingen oppakken en kijken wat eruit komt. 
 
Juni 2020  
  



 

   130 

Makkelijker dan ik dacht 
 
Een inwoner vertelt: 
 
De eerste keer dat ik hier kwam sprak ik nog geen Nederlands. Maar het was goed want de 
medewerkers konden in het Engels praten, en dat was beter dan ik hoopte. De mensen zijn vriendelijk 
en willen helpen. En ze komen naar je toe, ook als je niks vraagt bieden zij hulp. Daardoor was het 
makkelijker dan ik dacht.  
 
Juni 2020  
  



 

   131 

Meer bekendheid  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Het staat ook wel in kranten. Mag misschien nog wel meer gesponsord worden of meer bekendheid 
komen. Bijvoorbeeld op schermen bij de bios of je hebt ook in Woerden... Als je Woerden binnenkomt, 
dat je daar een scherm hebt ofzo. Reclameborden of door middel van folders of mond-tot-mond 
reclame. Midden in de kranten mag wel meer bekendheid aan gegeven worden.  
 
Ik heb het weer van mensen of misschien gelezen in de krant. Dan weet ik toevallig dat je in de 
Reehorst, heb je ook een bruin café van half acht tot tien of zoiets. Dat wist ik ook alweer van de 
hobby-shop waar ik een keer geweest was. Over het breien wist ik van een vriendin van mij, die zit 
daar ook bij. En dat is drie middagen, van half twee tot half vijf. Daar betaal je een X-bedrag voor en 
dan kun je ook mee breien, haken etc. Dat hoor ik dan ook wel weer van een vriendin van mij. Dus dat 
is weer van mond-tot-mond.  
 
Krant lees ik ook wel een beetje maar soms ook niet heel goed. Maar toch vind ik het heel fijn, dat we 
nog in Woerden een krant hebben. Ik ben niet zo van het online kijken. Ja je pakt 'm even lekker snel 
en je kijkt even. En als je toevallig even iets wil opzoeken of als we een keer naar de film willen, staat 
daar ook de film-agenda in. Van: oh welke film draait er? Dat soort dingen vind ik best wel fijn ook. 
Maar je kan natuurlijk ook online wel dingen opzoeken, maar nee, ik vind dat toch...  
 
Je blijft toch wel een beetje op de hoogte van hoe het gaat in Woerden. En van: oh dat is er van het 
weekend. Ja leuk, leuk. Handig. 
 
Juni 2020  
 
  



 

   132 

Met elkaar verbonden 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Wat wel leuk is met dat dorpshuis is dat er ook een verbinding is met Boog, een dagbesteding voor 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel. En dat is, we hebben een vrijwilliger in de tuin daarvan. 
Nu zijn ze weer aan het koffiedrinken in halve groepen. Dat is wel qua levendigheid, dat is goed, dat 
dat meer met elkaar verbonden is.  
 
Juni 2020 
  



 

   133 

Naar het winkelcentrum 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
Een wandeling, meerdere wandelingen, met mensen uit seniorenwoningen. Hier in Woerden, het 
Oudeland, in Harmelen, Huizen, Gaza. Dat daar toch echt ontzettend van genoten wordt als er vijf, 
zes vrijwilligers op een zaterdag halverwege de ochtend naar Harmelen gaan om met vijf, zes 
bewoners in de rolstoel naar Harmelen, naar het winkelcentrum daar te gaan. En bij terugkomst in de 
woonvorm daar, in het verzorgingshuis met elkaar koffie te drinken. En dan zie je echt dat bewoners 
helemaal opleven.  
 
Mei 2020 
  



 

   134 

Nauw contact met de buurtverbinder 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
Ik heb nauw contact met de buurtverbinder. Vorige week, toen zijn we dus opengegaan met onze 
biljartclub weer. En de week ervoor hebben we contact opgenomen: luister, we willen weer openen 
op 1 juni, wat vind jij daarvan, kan dat? Moeten we ons eigen nog ergens aan houden of zegt u van: 
doe het toch nog maar even niet? Toen heb ik met haar het een en ander doorgesproken. Toen heb ik 
een protocol ontvangen wat opgesteld was, daar heb ik een tiental punten uit gehaald, waar wij als 
voorzorg aan moeten voldoen. 
 
Juni 2020 
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Niet achter de geraniums 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ben eruit. Ik zit de hele dag alleen en ik ga niet achter de geraniums zitten, dus dan ga ik daarheen. 
En dan zit je met die en met die, en een leuk praatje en je hoort nog eens wat. Het is heel gezellig 
daar. Het is heel leuk. Ik ben er heel blij mee dat die er is.  
 
Je zit de hele dag alleen en als ik daar heen ga dan is het nog gezellig. Ik kan wel in huis blijven zitten, 
maar daar hoor je niks en ik zie niks. Daar hoor je nog eens wat. En dat vind ik gezellig. Lekker 
koffiedrinken of theedrinken je kan er van alles. Donderdagmiddag eet ik daar altijd soep en een 
broodje. Dat is altijd donderdag ’s middags. En een toetje krijg je dan. En dinsdag ’s avonds eet ik 
daar dan. Dan krijgen we gewoon avondeten.  
 
Heel gezellig vind ik het daar. Echt waar ik ben heel blij met de Plint.  
 
Juni 2020 
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Niet naar andere dingen toe 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik moet ook wel naar het ziekenhuis toe, dus dan ging ik altijd met het automaatje. En dan bleef er 
altijd een bij je zitten wachten. Nou moet je met de regiotaxi en dat betekent dat je een uur te vroeg 
bent. En vaak weer een uur moet wachten, voordat ze je weer op komen halen. Niet dat je tijd hard 
nodig hebt, maar het is ongezellig om in het ziekenhuis te zitten wachten. En aan de balie maar 
zeggen: je moet vijf minuten voor die tijd komen. Ik zeg: dat is wel leuk, maar dan moeten jullie me 
ook komen halen.  
 
Je hebt voor de rest ook geen vervoer, dus... Maar wat er nou eigenlijk in Woerden… En hoe je er dan 
komt… Bij alles wat je zou doen, moet je dus een auto hebben. Ik heb m'n auto weg moeten doen, 
want ik mocht niet meer autorijden. Ik mag niet meer fietsen. Ik heb wel een scootmobiel, maar daar 
ben ik nog niet zo'n held mee hoor.  
 
Dus ja, ik moet altijd opgehaald worden. En dat, op den duur dan... Even heen en weer naar het 
ziekenhuis, ben je 3 euro 80 kwijt. Dus nou ben ik vorige week twee keer geweest. Nu ben ik geweest, 
volgende week ga ik er weer heen. Dus ja, dan ga je ook weer niet naar andere dingen toe.  
 
Juni 2020 
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Niet zo goed afstand bewaren 
 
Een professional vertelt:  
 
Er zijn ook wel ervaringen die wat minder goed zijn. De moeder-kindopvang, die liep best pittig, ze 
hebben ook moeten concluderen dat het pand daar niet geschikt voor is. En als je met kinderen te 
maken hebt, moet je veel meer restricties hebben. 
 
Het is natuurlijk ook een combinatie van welke vrijwilliger je dan hebt. Als iemand het net voor het 
eerst doet, het zit heel erg in je systeem, als er dan cliënten zijn die ook bepaalde 
persoonlijkheidsproblematiek hebben… Dat raakt heel erg in elkaar verweven. Dan kon die vrijwilliger 
niet zo goed de afstand bewaren om dat bij ons te laten, de begeleiding. 
 
Juni 2020 
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Niet zo goed uit de voeten 
 
Een professional vertelt: 
 
Voor die meneer is huishoudelijke hulp gevraagd. Nou dat is ook beschikt. Want meneer loopt 
hartstikke moeilijk. Begint ook een beetje, behoorlijk, vergeetachtig te worden. Dementie is een groot 
woord, maar ja, hier en daar toch weleens wat vergeten. Heeft eigenlijk ook wel behoefte om wat te 
doen, maar hij loopt ontzettend slecht. Dus hij kan gewoon niet zo goed uit de voeten. Hij heeft een 
auto, maar dochter wil eigenlijk ook dat die weggaat, want vindt het niet meer verantwoord dat hij 
rijdt.  
 
Hij zegt ook: wat moet ik dan doen? Nou woont hij gelukkig op een plek waar redelijk dichtbij best 
wel een aantal mogelijkheden zijn. Er is een groep voor mensen met beginnende vergeetachtigheid, 
de Plint, een van de huizen van Woerden. Waar wij ook op uitkwamen… er wordt een thuiscafé 
georganiseerd. Dus dan zijn er vrijwilligers die kunnen mensen ophalen en meenemen, naar het café 
waar dan een ouderenmiddag is. 
 
Ik vraag ook meestal van: goh, hoe zit het met de kerk? Want daar halen mensen soms ook echt heel 
veel contacten uit. Hij ging dan altijd naar de kerk en dat kan hij nu niet meer. Nou echt, daar zit een 
kerk daar helemaal aan de overkant. Dus misschien als iemand even met hem meeloopt, dat het best 
zou kunnen. Maar ik zeg ook dat ze met de kerktelefoon, dat ze daar ook zo ontzettend veel plezier 
van hebben op zondag. Dus hij was weliswaar niet van die gemeente, maar dochter die gaat 
inderdaad nu informeren en zegt: ik denk dat 'ie dat echt helemaal geweldig vindt. 
 
Mei 2020 
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Nieuwe vrijetijdsinvulling 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
We hadden een meisje van 16 jaar die het lastig vindt om vrijetijd invulling te geven. Zij zit zelf op 
speciaal voortgezet onderwijs en dan zetten wij daar een vrijwilliger in om mee te gaan kijken, 
stapsgewijs, samen. Van: waar liggen jouw interesses en welke activiteiten zullen daar passend bij 
zijn? En vervolgens ook samen naar die activiteiten toegaan, en kijken van: is het ook daadwerkelijk 
iets? Zou je je hiervoor kunnen aanmelden? Zou je het leuk vinden? En op die manier echt samen 
kijken van: welke stap kunnen we nemen. En wellicht heb je dan een nieuwe vrijetijdsinvulling.    
 
Juni 2020 
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Nooit een straatbarbecue georganiseerd 
 
Een inwoner vertelt:  
 
We hebben eigenlijk nog nooit een straatbarbecue georganiseerd. Maar ik zit er weleens over na te 
denken. Maar ja dan moet ik het oppakken en voor de rest heb ik er nog nooit iemand over gehoord. 
Maar misschien is het weleens leuk om het te doen denk ik.  
 
Misschien een briefje door de deur doen denk ik of eens vragen: wie staan er allemaal voor open? En 
ik hoorde dat je ook wel bij de gemeente voor subsidie kan vragen, maar of dat nog is weet ik niet.  
 
Ik heb het ook weleens tegen m'n man gezegd van: misschien een keer leuk om een straatbarbecue te 
doen. Ik weet dat er wel mensen zijn, die doen het ieder jaar. Misschien komt het er ook wel van, dat 
we het ieder jaar doen. Dat sommigen zeggen: oh dat vind ik eigenlijk wel leuk, zullen we het niet 
ieder jaar doen? 
 
Ik kan altijd een briefje door de deur doen bij mensen. Niets moet, alles mag. Zit geen verplichting aan 
vast. En dat je ook met z'n allen een x-bedrag geld geeft zodat iemand boodschappen kan gaan doen. 
En dan sommige mensen hapjes maken. De één zorgt voor het vlees en de ander voor de drank, de 
ander voor het toetje, zoiets. Dat je met elkaar afspreekt of gewoon een pot, dat gewoon één iemand 
boodschappen doet, de anderen zorgen voor een tent. Mocht het gaan regenen dat je nog droog kunt 
zijn, droog kunt staan. Zitten. Stoelen, tafels. Als je dat met elkaar afspreekt. Komt best wel heel veel 
bij kijken.  
 
Juni 2020  
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Nou laat maar zitten  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Er wordt wel veel materiaal beschikbaar gesteld. Boekjes, folders die je kan halen over wat er 
allemaal speelt. Maar wat ik wel merk is dat er veel meer gaat door middel van de computer, dat 
mensen het dus moeten opzoeken. En dat is voor ons dus wel moeilijker. Dat maakt wel dat mensen 
dan, omdat ze dat niet zo goed kunnen vinden, dan denken van: nou laat maar zitten. 
 
Dus als je je met een telefoon ergens kan melden dan is dat voor onze leeftijd prettiger dan wanneer 
je… Ik moet altijd weer aan mijn kinderen vragen hoe het ook alweer is als je een e-mail moet 
versturen. Dat vergeet ik gewoon. Dus dan ben je er zo lang mee bezig. Want dan probeer je het eerst 
allemaal zelf. En dan ben je er zo lang mee bezig dat je het eigenlijk opgeeft en dan denk je 
uiteindelijk van: nou laat maar zitten.  
 
Dus waar ze als gemeente eigenlijk op moeten letten is dat mensen ook wel via de telefoon of via 
folders toch benaderd moeten worden. 
 
Ik zou zelf denken er zouden veel meer, net zoals de Jumbo en de Lidl, daar zou dat eigenlijk moeten 
liggen. Want mensen die moeten nog wel boodschappen doen. Dus dan kunnen ze daar de dingen 
vinden. Want het staat op een heel groot bord ook bij de Plint, maar als de mensen daar niet komen, 
dan zijn het degenen die daar toch al komen, die nemen het dan mee. 
 
Dus degenen die je eigenlijk dan zou willen bereiken die bereik je dan dus eigenlijk niet en daar denk 
ik wel eens over van: hoe zou je dat dan moeten oplossen?  
 
Juni 2020  
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Of mensen de weg vinden 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik ken de buurtverbinder natuurlijk omdat zij in dat dorpshuis zit en ik vrijwilliger ben in het dorpshuis. 
Ik zie wel dat er goed contact is met de lokale media. Dus met de lokale TV Woerden, met de krant, er 
wordt gepost op facebook, er is een Harmelens Dorpsplatform. Dus dat zijn allemaal wel dingen die 
goed met elkaar verbonden zijn. Maar ik weet niet in hoeverre iedereen daarvan op de hoogte is. Dus 
er wordt wel gezonden, maar er is wel denk ik… Voldoende informatie wordt er verspreid, maar je 
weet nooit wat mensen tot zich nemen, of dat ze het tot zichzelf betrekken. Er is wel in het dorpshuis, 
daar houdt de uitvaartbegeleider die houdt daar spreekuur, en juridisch spreekuur, en welzijn. Dat is 
er allemaal wel, het is in de buurt, het is toegankelijk. Maar je weet niet of mensen de weg vinden.  
 
Juni 2020 
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Onder de mensen 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Op het schoolplein praat je als je je kinderen op komt halen met andere ouders. Dan maak je even een 
praatje van tien minuten en dat geeft contacten. Ik hou van sociale contacten, even kort en niet heel 
lang. Ik heb zelf geen vrienden die in de buurt wonen, dus heb het echt van de contacten van de kerk 
en de scholen. Het is dan fijn om onder de mensen te zijn. Je kan dan zelf kijken of je daar zin in hebt.  
 
Juni 2020  
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Ons kent ons samenleving 
 
Een inwoner vertelt:  
 
Doordat je van jongs af aan bekend bent, weet je wat er te doen is. En door internet en sociale media 
weet je wat er te doen is. Ik ga naar activiteiten voor sociale contacten, kom vrienden tegen. En voor 
de ontspanning. Van mensen die je kent hoor je dingen over het dorp. Vooral van mijn man, die is hier 
geboren en getogen. Doordat mijn man in de carnavalsvereniging zit leer je ook veel mensen kennen. 
Dus dat scheelt wel.  
 
Alles is heel goed toegankelijk en voel me vrij om hier overal binnen te lopen. Komt ook door de ons 
kent ons samenleving. Eerste keer hier in de bibliotheek binnengelopen om te kijken of ik iemand kon 
vinden. Toen heb ik uitleg gekregen over hoe het hier werkt. Nu bijvoorbeeld van een vriendin 
gehoord dat er voor kinderen iets georganiseerd worden. Dus daar ga ik ook eens naar kijken. 
 
Juni 2020  
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Ontstaat het normale leven gaandeweg 
 
Een professional vertelt:  
 
Het is begonnen met twee vrijwilligers, zij deden al heel lang opvang van mensen die in crisis zaten en 
dat deden zij vrijwillig. Daar ontstonden best wel wat… Dat zijn hele bijzondere gevallen die ze 
hebben kunnen helpen. Op een gegeven moment heeft de gemeente gezegd van: wij vinden het ook 
goed als er professionele zorg aan wordt toegevoegd. Toen heeft het Leger des Heils de professionele 
zorg en opvang op zich genomen voor de Woerdenaren. 
 
Je ziet nog steeds dat de basis van hoe ze die opvang bedacht hebben, is de vrijwillige 
hoofdbewoners… Dus mensen leven daar in een soort, in een heel normaal huis, maar wel met een 
goede buur. Een van de opvanglocaties waar ze begonnen zijn is een vrijstaand pand aan het water. 
Mensen komen best wel in crisis soms binnen, echt in een staat van overlevingsstand, van: hoe houd 
ik het allemaal bij elkaar? En die hoofdbewoner, dat is dan zijn thuis. Wat er dan gebeurt is dat hij 
aanbiedt om een keer te gaan vissen daar. De vader van de hoofdbewoner is ook een visser, dus dan 
ontstaat er een soort mengelmoesje. Eigenlijk ontstaat het normale leven gaandeweg.  
 
Juni 2020 
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Ontzettend mooi concept  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Voor mij en de kinderen is het met name ook de bibliotheek waar ik ontzettend blij mee ben. We 
houden eigenlijk alle drie heel erg van lezen. Ik vind het ook heel belangrijk dat kinderen dat van jongs 
af aan meekrijgen, want ik kom al van jongs af aan met de kinderen in de bibliotheek. We hebben al 
verschillende locaties gehad. Maar ik vind dit een heel mooi concept ook dat je die open ruimtes hebt 
en dat er… Volgens mij worden er daarboven ook nog cursussen gegeven. En ze proberen ook de 
scholen erbij te betrekken. Ik vind dat gewoon wel een ontzettend mooi concept. En je hebt natuurlijk 
dat je daarnaast ook gewoon af en toe een kopje koffie ofzo kan drinken, dus dat doe ik dan wel.  
 
Juni 2020  
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Ook het sociaal samenzijn 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
Elke donderdagmorgen hebben wij een mannetje lopen die dus mensen helpt met biljarten. Het gaat 
er even om, niet alleen het biljarten, maar ook het sociaal samenzijn. Het zijn 41 leden. Er zijn een 
stuk of 12 alleenstaande mensen die hun vrouw hebben verloren. Die mensen zijn dan blij dat ze bij 
ons komen. Die horen dan via via dat wij dit doen, deze activiteiten.  
 
Het is zelfs zo dat er een clubje mannen is, die elke woensdagmorgen... Dan is er markt in Woerden, 
een clubje bij elkaar komt om gezellig samen koffie te drinken. Elke zaterdagmiddag gaat er een 
groepje naar het café op het kerkplein in Woerden om gezellig samen een biertje te drinken. Vorig 
jaar zijn er een stel alleenstaande mannen op een cruise naar Noorwegen geweest samen. Ze leren 
elkaar een beetje kennen tijdens het biljarten. Ze gaan biljarten om dingen met elkaar te 
ondernemen, om ’s avonds ook eens gezellig bij elkaar te zijn. Dat levert dus veel meer ook.  
 
Juni 2020 
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Op praatjes zitten te wachten 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
In de tweede week van dit hele gebeuren met Midas hè, met horeca, gingen we maaltijden 
rondbrengen. Bij 50 ouderen die ook allemaal gewoon thuis woonden, en die vonden het echt al 
helemaal geweldig. Toen deden we er ongeveer drie uur over. En we hebben het nu twee weken terug 
een keer gedaan. Nou toen hebben we er bijna het dubbele over gedaan gewoon omdat mensen veel 
meer op praatjes zitten te wachten. Het duurt allemaal langer. Ze zien veel minder mensen. Dus het 
feit dat ze even iemand zien vinden ze heel fijn.  
 
Mei 2020 
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Oudhollandse muziek 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
Bij een woonvoorziening hier in Woerden. Daar wonen mensen met een verstandelijke beperking, 15, 
16 jongeren. Daar hebben we meerdere keren op een vrijdagavond een muziekbingo gedaan. Ja, dat 
is schitterend. Dat is ook voor mijzelf echt een uitje. Als je dan ziet hoe mensen daarvan genieten, van 
anderhalf, twee uur, allerlei oudhollandse muziek. En dan daar met prijsjes aan verbonden.  
 
Als je dan ziet hoe mensen genieten zo’n avond. En ook het personeel wat daar werkt, die heel 
duidelijk zeggen: ja, hier hebben wij geen tijd voor. Wij kunnen wel de mensen hun verzorging geven 
en hun aandacht geven, maar een stuk ontspanning dat schiet erbij in. Want ik heb alleen 
avonddiensten en dan red ik het niet. Nou, wij komen dan met z’n vijven, we nemen de apparatuur 
mee en het is een avond echt genieten.  
 
Mei 2020 
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Signalerende rol  
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
We hebben ook een onwijze signalerende rol. Dat automaatje of dat we bij mensen komen of ze zijn 
er niet. Van de zomer hadden we nog iemand, die man lag oververhit op de bank, van 91. Kinderen 
wonen ver dus die is ter plekke geholpen. En we bellen ze allemaal nu hoor, dat is natuurlijk heel veel, 
maar als je ze even kan zien dan doet dat toch wat meer.  
 
Mei 2020 
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Snel contact 
 
Een professional vertelt: 
 
Coronatijd maakt het wel lastig, veel activiteiten gaan niet door. Je hebt eigenlijk weinig fysiek 
contact meer, wat bijna haaks staat op de rol van buurtverbinder. Voordeel is wel dat dingen 
telefonisch en digitaal sneller worden geregeld. Snel contact met andere professionals, ook 
makkelijker dan normaal omdat iedereen in dezelfde lastige omstandigheden zit. Daarnaast kun je 
mensen soms met een paar belletjes al helpen, hebben helpers nu meer tijd, waardoor het sneller 
gaat.  
 
We hebben wel veel mensen persoonlijk gebeld voor het aanbieden van maaltijden, om te vragen of 
mensen dat wilden. Hierdoor zeker toch persoonlijk contact gehad.  
 
Mei 2020  
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Tegenaan kan praten 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Voor een oude meneer wil ik dus een vrijwilliger in gaan zetten. Zijn vrouw is naar een verpleeghuis 
gegaan en hij zit nu thuis en… Te vereenzamen wil ik nog niet zeggen, maar het is wel een heel groot 
gemis zeg maar. Ik kan er een paar keer heen gaan, maar daar is die meneer niet bij gebaat. Dat zou 
fijn zijn als daar een vrijwilliger zou kunnen komen met wie hij een band kan opbouwen en waar hij 
tegenaan kan praten. Voor een langere periode, dus niet voor een paar weken of zo. Maar hij is nog 
heel actief begrijp ik, hij bokst nog en hij rijdt nog auto. Ik ken zijn sociale netwerk nog niet heel erg 
goed, maar ik begrijp van zijn dochter dat het niet echt… Hij praat wel maar over het weer of over dit 
en dat en niet echt waar het om gaat zeg maar. Dus nou ja, als hij daar met een vrijwilliger, als hij dat 
kan bespreken, daar hoeft niet altijd een professional op te zitten vind ik dan dus. 
 
Juni 2020 
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Toch weer eens wat anders 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Dan zie je allemaal andere mensen. Want er komen mensen uit Woerden, maar ook mensen die 
komen niet uit Woerden, er zitten ook andere mensen in. Maar heel gezellig hoor. Ja hoor die mensen 
zijn heel gezellig. Ik zeg daar heb ik geen klagen over. Dat er echt een chagrijn in zit, die zitten er niet 
in hoor. Ze zijn allemaal vriendelijk.  
 
Ik vind het altijd leuk. Ik ben een mensen mens, ik houd daar wel van. Met zo’n soort reisje, om mee 
te gaan met andere mensen. Dan zie je toch weer eens wat anders. Anders sta je constant maar op de 
Plint. De plint vind ik heel gezellig, maar het is ook weleens leuk dat je met de plusbus mee kan. Die 
gaan ook overal heen, pannenkoekenhuizen, overal gaan ze heen. Nee hoor heel gezellig is dat.  
 
Juni 2020 
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Veel betekenen voor mensen 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik zie wel dat sommige vrijwilligersdiensten echt wel heel belangrijk zijn voor inwoners. We hebben 
bijvoorbeeld de Plusbus en we hebben mensen die gaan het liefst elke maand twee, drie keer mee 
met een uitje. Dat kan nu bijvoorbeeld helemaal niet en die mensen missen dat echt ontzettend. En 
ook de samen eten groep. Dat het echt wel binding geeft. En ook echt vriendschappen daar ontstaan.  
 
Net zoals de dagbesteding bij Rembrandt voor mensen met lichte dementie, die eigenlijk nog te goed 
zijn om naar een zorgboerderij te gaan. Dat is echt een ontlasting voor mantelzorgers, gewoon even 
een paar uurtjes even geen zorg hebben.  
 
Ja dat zijn echt wel wat vrijwilligersdiensten die heel veel betekenen voor mensen. 
 
Juni 2020 
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Verwilderde tuin 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
Twee zelfstandig wonende broers, daar stonden een aantal buxussen in de tuin, die echt totaal 
verwilderd waren en het uitzicht helemaal belemmerde. Broers, beide toch wel forse lichamelijke 
beperking. En daar zijn we toen met vijf vrijwilligers een ochtend bezig geweest om de buxussen uit 
de tuin te verwijderen, af te voeren, onkruidvrij te maken, de voortuin deels opnieuw te bestraten. 
Waardoor hun uitzicht naar buiten weer mogelijk was. En de verwilderde tuin was opgeknapt.  
 
Mei 2020 
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Via de buurvrouw 
 
Een professional vertelt: 
 
Ik kom heel veel achter de voordeur vanwege mensen met financiële problemen. En, soms komt het 
dus ook via de buurvrouw. Mijn buurvrouw, kun je daar eens een keertje langs? Nou, zulk soort 
dingen. En als mensen je eenmaal kennen, dan bellen ze ook nog wel een keertje. Ik denk niet dat 
mensen gauw zullen bellen en denken van: ik ga de professional eens even bellen. Dat denk ik niet. Als 
ze nog nooit contact hebben gehad. 
 
Mei 2020 
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Voldoet wel aan de behoefte 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
En ouders en verzorgers met kinderen van 0 tot 4 jaar die met een bakkie koffie komen spelen met 
hun kinderen. En dat voldoet ook, ja de groep is op dit moment niet zo groot, maar het voldoet wel 
aan de behoefte. Dat merk je ook wel dat vaak mensen komen die hun eerste kindje krijgen, behoefte 
hebben om met een ander te praten, hoe doe jij dit? Hoe doe jij dat? Het zijn soms hele simpele 
dingen. Naar school gaan. Hoe doe je dat met inenten? En slapen en eten. Hartstikke leuk dat mensen 
eigenlijk ervaring met elkaar kunnen delen van hoe je met je kindje omgaat die eerste paar jaren. 
 
Mei 2020 
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Voor mijn leeftijd  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Wel gekeken of in het dorpshuis dingen geboden worden die ik leuk zou vinden. Voor de rest heb ik 
een beetje het idee dat het meer voor ouderen is. 
 
Bij Decibel worden meer dingen georganiseerd voor mijn leeftijd zoals feesten of darten. Carnaval 
wordt daar georganiseerd. Zij zorgen voor een uitje als je daar zin in hebt. Ben zelf niet van het 
stappen en dit is voldoende. Een paar keer per jaar een feestje is leuk. Ook verjaardagen van vrienden 
die daar worden georganiseerd.  
 
Ik heb ook weinig tijd voor dingen die worden georganiseerd voor mijn leeftijd. Dus daar zou ik dan 
ook geen gebruik van maken. Genoeg te doen met kind, werken en eigen sociale contacten.  
 
Juni 2020  
  



 

   159 

Vrijwilligerswerk gaan doen  
 
Een inwoner vertelt:  
 
Mijn man was overleden en toen zat ik natuurlijk alleen en toen kwam er op een gegeven moment 
een buurtbewoner die ik wel kende, omdat ze bij mij in de buurt woonde. En die kwam vragen aan mij 
hoe het met me ging. Nou dat vond ik heel schattig en die zat dus te vertellen dat ze vrijwilligerswerk 
deed in het dienstencentrum en dat is nu gesloten.  
 
Nou dat is een activiteitencentrum dat al zo lang als ik me kan herinneren open is. Waar we eigenlijk 
altijd in en uitliepen. En daar ben ik toen op vrijdagmiddag met haar vrijwilligerswerk gaan doen. En 
dat is op een gegeven moment uitgebreid. Op maandag koken en op donderdag koken. Heel leuk. En 
koffie-ochtenden en begeleiden bij spelletjes die daar allemaal gedaan worden. Bridgen en Jokeren 
enzovoort, dan zorgen wij voor de koffie.  
 
Maar dat is dus allemaal weer afgesloten en toen is de Plint geopend. En toen zijn wij eigenlijk met 
die bij het dienstencentrum werkten, zijn wij over gegaan naar de Plint en daar ben ik eigenlijk al, ja… 
mijn man is twintiger jaar geleden overleden dus ik doe denk ik al zo’n twintig jaar vrijwilligerswerk. 
Niet zo lang bij de Plint, maar wel over het geheel genomen bij het dienstencentrum.  
 
Juni 2020 
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Vroeger heeft die activiteit echt geholpen 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik heb gehoord, alleen maar Arabisch les nog ergens hier in Woerden, maar verder is alles gestopt. 
Vroeger heeft die activiteit echt geholpen, voor heel veel mensen… Veel mensen zijn veranderd, de 
mentaliteit van vrouwen is echt veranderd. Ze weten echt wat hun recht is, wat kan jij, wat heb jij.  
 
In het begin heeft het voor mij ook een beetje veranderd. Want toen was ik in Marokko, toen ben ik 
ook naar school geweest tot aan de universiteit. Dus voor mij was het bijna hetzelfde. Alleen hier heb 
ik contact met vrouwen… Ze zijn nooit naar school gegaan, ze hebben een andere mentaliteit voor 
contact met andere mensen. Ze zijn echt bang voor… Bang voor Nederland, bang voor integreren… 
Bang voor mannen. Toen. Maar nu is het denk ik anders. 
 
Juni 2020 
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Waarschijnlijk net zo kwetsbaar als hij 
 
Een professional vertelt:  
 
Dat is vooral een bepaalde doelgroep. Die trekken elkaar vooral aan en het is gewoon best wel een 
kwetsbare doelgroep. Als ik een cliënt heb waarvan je weet: die heeft wat nodig, dan denk ik wel van: 
is dat dan goed voor diegene. Om juist bij die kwetsbare groep een weer kwetsbare persoon te 
treffen. Daar zijn we heel bewust van. Want het heeft ook een bepaalde dynamiek… speelt daar zich 
af. 
 
Ik heb zelf een cliënt begeleid, die had daar best wel een beetje een nare ervaring voor zichzelf, een 
soort conflictsituatie. Terwijl die zelf heel erg bereid was om dingen te gaan doen. Hij was met 
pensioen, dus hij dacht: ik kan van alles doen. Het was ook wel een beetje een bijzondere man, hij had 
hele leuke hobby’s en dat was dan net weer niet te vinden in Woerden. Toen ik hem leerde kennen, 
was er vooral die dynamiek. Volgens mij had hij een soort aanvaring met een vrijwilliger gehad. Die 
had zich een beetje hiërarchisch opgesteld en dat is een gevoelig punt voor hem. Dus dat was een 
trigger geweest. En omdat die man vrijwilliger was en waarschijnlijk net zo kwetsbaar als hij, als deze 
man, was dat wel, gewoon een beetje voet bij stuk gebleven en kon er geen gelijkwaardig gesprek tot 
stand komen. Terwijl hij dat heel graag gewild had.  
 
Juni 2020 
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Wat deden die dan? 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Ik weet niet of dat door corona komt, maar wij merken dat er toch een ander soort vraag, andere 
soorten vragen, vooral door Woerden Wijzer worden doorgezet. Waarbij het randgevallen zijn of dat 
nou onafhankelijke cliëntondersteuning echt is, of dat Woerden Wijzer ook tegen de beperkingen van 
de coronamaatregelen aanlopen. Iemand die dan in de gemeente Woerden komt wonen die dan 
fietsles moet of zo, of: kun jij een huisarts regelen? Terwijl we deze vragen nooit kregen. En aan de 
ene kant is het, kun je zeggen van: dat is toeleiden naar, en aan de andere kant denk ik: maar hoe 
ging dat daarvoor dan? Want deze vragen hebben we nooit eerder gehad. Er zijn ook welzijnscoaches 
bij de gemeente, wat deden die dan? Hoort dat niet bij hun taak, zeg maar. 
 
Juni 2020 
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Wat steken laat vallen  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Wij maken regelmatige gebruik van de bibliotheek. Ik vind de bibliotheek af en toe wat steken laat 
vallen op gebeid van de communicatie. Wij waren vorige week hier en toen was hij gesloten, terwijl 
hij open zou zijn. Dan sta je met een tas vol boeken, dat vind ik slordig. Het assortiment is ook niet 
geweldig. Als je iets wilt reserveren dan blijkt het wel in Woerden te zijn maar niet in Harmelen.  
 
Juni 2020  
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Weer een tussenstap  
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
En bij de bus is het mooi als wij mensen spreken en zien. Ze durven dan wel naar ons toe te komen, naar 
de bus. En dat is dan weer een tussenstap. En dan kunnen we zeggen van: weet u, er is ook een 
buurthuis. Bijvoorbeeld ze staan op de Molenvliet. En dan komen ze bij ons bij de Thuisbus, en dan 
geven we ze een foldertje van Sinar Maluku. En dan, oh oh. En dat is dan weer een mooie tussenstap, 
om ze daarna weer… als ze eenmaal over die drempel zijn dan wil je ze weer over een drempel krijgen.  
 
Maar dat is wel echt de kracht van vrijwilligerswerk hoor. Het is heel ander contact dan professioneel 
contact.  
 
Mei 2020 
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Wellicht overdragen aan de vrijwilliger 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Wat wij bijvoorbeeld zien bij zorgaanbieder X is dat zij komen voor… Nou ja, dat stukje ook… 
Dagstructuur, of de woonstructuur die er nodig is. Maar ze zien ook heel erg de eenzaamheid van de 
cliënt. Maar daar hebben ze niet altijd de tijd voor, en dat is een vraag waarvoor ze dan wellicht ons 
kunnen inschakelen, en aangeven van: joh, het is ook heel belangrijk dat de cliënt een keer in de week 
een uurtje met iemand buiten gaat wandelen. Door de angst die er is kan een cliënt dat zelf niet. Wij 
hebben helaas daar geen tijd voor, omdat wij al meekijken op andere vlakken, maar we zien wel de 
noodzaak om ook het stukje betrekking tot de maatschappij, dat dat door blijft gaan, dat daarvoor 
een vrijwilliger ingeschakeld kan worden.  
 
Bij zorgaanbieder Y zijn we heel erg aan het kijken van: hé, welk stukje kan Y vanuit ambulante 
begeleiders wellicht overdragen aan de vrijwilliger. Y zegt zelf ook van: we doen taken die niet altijd 
helemaal bij ons horen, we hebben er eigenlijk ook altijd niet helemaal de tijd voor. Dus we hebben 
daar ook twee jaar geleden, drie jaar geleden, een afschalingsproject mee gehad, waarbij we hebben 
gekeken dat Y 20 procent kon afschalen door de inzet van een vrijwilliger van ons. En we zien eigenlijk 
steeds meer, dat is denk ik wel een beetje een trend van de afgelopen jaren. Dat zeker in de helft van 
de casussen een formele organisatie al betrokken is. Ook omdat de complexiteit steeds hoger wordt, 
ook bij ons qua informele organisatie. En dan is die samenwerking juist heel belangrijk.  
 
Juni 2020 
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Willen alleen met automaatje  
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
En wat wij nu ook veel horen, want wij mogen natuurlijk niet rijden met automaatje nu. De regiotaxi 
die mag wel want die rijdt met busjes, en wat je heel veel hoort van mensen is dat die drempel 
gewoon te hoog is. Ze zeggen van: we willen alleen met automaatje want dat is persoonlijk. Ik ga 
geen taxi bellen.  
 
Want er zijn nog verschillende mensen van ons die met de regiotaxi komen, die zitten nu gewoon te 
wachten totdat hij komt. Of ze worden veel te laat gebracht. Ze brengen je ook niet direct naar huis. 
Terwijl je op 5 minuten woont moet je eerst nog een uur omrijden. Dat is echt een stressvol voor die 
mensen. Dus wij zeggen ook vaak van: probeer een automaatje. Dan word je makkelijker van deur tot 
deur gebracht. En ook daar ontstaan hele leuke contacten. Bijvoorbeeld van die vrijwilliger die ineens 
bij een oud docent in de auto zit.  
 
Mei 2020 
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Witte vlekken 
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt:  
 
Ik kan me nog herinneren, ik zat in een netwerkgroepje van allemaal organisaties uit Woerden. Op 
een gegeven moment is een opdracht gegeven aan… Ik weet haar naam niet… Maar die vrouw ging 
onderzoeken wat voor een instituten er zijn in vrijwilligerswerk, omdat er zoveel was. Van: waar 
missen we nog wat in Woerden op het gebied van vrijwilligerswerk. Waar zou nog iets kunnen en 
waar is er eigenlijk te veel van. Waar is er samenwerking mogelijk. Er zijn wel wat witte vlekken 
gevonden. Ook die wisselen dan weer, want in de loop van de tijd blijkt iets toch niet nodig te zijn. Of 
leek er behoefte aan te zijn, maar was dat uiteindelijk helemaal niet.  
 
Een van de witte vlekken die daaruit is gekomen is huiswerkbegeleiding voor basisschoolleerlingen, 
met name groep 6, 7 en 8. Daar was wel behoefte aan en dat zijn we ook nu aan het opzetten in het 
klein. Gaat het lopen, dan kunnen we daar vrijwilligers voor inzetten.  
 
Juni 2020 
  



 

   168 

Ze doen van alles  

Een inwoner vertelt:  

Ik heb op kleien gezeten toen ik die herseninfarct pas had. Tekenen, kleien, breien, van alles. Ze doen 
van alles. Ze gaan tripjes maken hier met de mensen. Woerden is best een levendige stad wat dat 
betreft. Het zijn cursussen die je kan gaan doen, je kan zelf kiezen wat je wilt. Dan heb je een folder en 
dan kan je kiezen op die dag dat en op die dag dat. Of we gaan naar de plassen toe en gaat we met 
een boot varen. Dan gaan we de Biesbosch in. Dat zijn leuke dingen vind ik.  

En ik heb natuurlijk een handicap. Ik loop met een rollator doordat ik gevallen ben en een 
herseninfarct gehad heb. Dan probeer je toch alleen naar dingen te gaan die geschikt zijn. En dat 
staat er altijd wel bij hoor. Nee het is ontzetten goed geregeld vind ik dit. Dat gaat vanuit de Plusbus.  

We krijgen dan thuis zo’n flyer, een boekje is dat en daar staat alles in. Heel erg goed.  

Juni 2020  

  



 

   169 

Zeer onmenselijke toestand 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Degenen naast mij, die eigenlijk zou moeten doorstromen naar een grotere woning. Omdat in zo’n 
klein hokje zitten gewoon veel overlast veroorzaakt. En niet alleen voor mij hoor. Dat is echt voor veel 
mensen een probleem. Ze kunnen er ook niets echt aan doen, denk ik. Ze moeten gewoon echt een 
grotere woning hebben, maar als die niet beschikbaar is. Daar heb ik vorig jaar ook de woningbouw 
voor aangeschreven. Dus in die zin ben ik wel maatschappelijk actief, dat ik dat ook even hard heb 
gemaakt. Maar ja, er is gewoon weinig aan te doen. De Woningwet zegt dat het geschikt is voor twee 
volwassenen en als je dan een kind of zestien hebt, dan maakt dat niet uit volgens de Woningwet. Ik 
heb het er maar mee gedaan, maar ik vind het een zeer onmenselijke toestand.  
 
Juni 2020 
  



 

   170 

Zelf de trap op en af kunnen 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Wij organiseren ook jaarlijks twee busreizen. Als ik in de gelegenheid bent, dan ga ik mee. Wij hebben 
dus een aantal verzamelpunten waar de mensen worden opgepikt. We zijn naar de Veluwe geweest 
met een museumbezoek. Soms een tocht door een natuurgebied. Dat vinden de mensen heel erg 
prettig. Ze hoeven er niet veel voor te doen, ook mensen met een rollator kunnen mee. Eén 
voorwaarde: mensen moeten zelf de trap op en af kunnen.  
 
Juni 2020  



 

   171 

Zelf letterlijk stappen voor ondernemen 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik werd toen ik hier ging wonen, toen was ik natuurlijk al tussen 65 en 70 in. En dan is het best wel 
moeilijk om ergens in te komen, in een buurtgemeenschap. Dus ik heb mezelf toen voorgenomen van: 
je gaat dit doen en je gaat dat doen en zus doen en zo doen. En dat heb ik ook gedaan. En als je jezelf 
een beetje openstelt en je hebt belangstelling, en ik heb ook een poosje op een koortje gezeten in die 
kerk. Dat werkt allemaal mee. 
 
En nu, ik woon al precies of op een paar maanden na, 13 jaar in Woerden. En nu heb ik bijna elke keer 
als ik buiten loop ergens, dat ik wel mijn hand op kan steken omdat ik wel een bekende tegen kom. En 
dat is een lang proces geweest, dat duurt even voordat het zover is. Maar Woerden is inmiddels 
natuurlijk ook een flink uitgegroeide stad, maar ik heb zoveel mensen leren kennen. En daar moet je 
zelf wat aan doen hoor! Dat komt niet, daar moet je echt zelf letterlijk stappen voor ondernemen. Ja 
dat is gewoon zo. 
 
Juni 2020 

  



 

   172 

Zelf organiserend vermogen  
 
Een professional vertelt:  
 
Er werd voornamelijk veel voor ouderen georganiseerd, maar nu is er vooral in de Plint een toename 
van kinderen, jongeren en volwassenen. Voor jongeren door een inloop moment. Jongeren kunnen 
dan hun huiswerk maken of gewoon gezellig samen zijn. Dit is bij de Plint. Maar ondertussen blijken 
zij allerlei onderliggende vragen te hebben; moeilijkheden thuis, moeite met het vinden van een 
passende stage, niet weten hoe een sollicitatiebrief te schrijven of een cv op te stellen, etc. 
 
Verder motiveren we alle groepen om zelf initiatieven op te zetten. Bijvoorbeeld door de 
vrouwengroep die net begonnen was als een soort gezelligheidsclubje, meer inhoud te geven. Een 
groep Eritreeërs meer eigen initiatief en eigen talent in te zetten voor activiteiten, etc. 
 
In het dorpshuis is ook de Jeugdraad op vaste dagen te vinden. Zijn worden ondersteund door 
Jongerenwerk en de buurtverbinder om activiteiten voor zichzelf, leeftijdgenoten en andere 
doelgroepen te organiseren. We proberen op die manier het zelf organiserend vermogen onder de 
inwoners te vergroten. 
 
Mei 2020 
  



 

   173 

Zijn hart luchten  
 
Een vrijwilligerscoördinator vertelt: 
 
Het is een man die al 10 jaar mantelzorger is voor zijn vrouw, die woont gewoon zelfstandig. En van 
april tot september staat de bus bij ons in de wijk. En die meneer die fietst ongeveer elke middag, 
want hij fietst nog, die fietst elke middag af naar waar de bus is. En dan komt hij echt even zijn hart 
luchten, want hij heeft een klein netwerk. Dan komt hij even een bakkie doen, soms is hij er maar een 
kwartier, en dan komt hij even een bakkie doen, even kletsen met een vrijwilliger, even zijn hart 
luchten. Voor die man is het natuurlijk ook een enorme belasting. Want die vrouw woont natuurlijk 
ook ergens anders. Maar dat is wel heel mooi om te zien. Zo’n man heeft geen professionele hulp 
nodig. Hij komt wel naar de oudermaatje activiteit van ons, maar die kan er dus op uit op, eigen 
initiatief. Hij weet, heel laagdrempelig, het kost niks. Even aanwaaien. En voor hem is het dus een 
hele belangrijke functie. Even ventileren.  
 
Mei 2020 



 

   174 

Zo is de eenzaamheid niet zo groot 
 
Een inwoner vertelt:  
 
En ik heb nou ook sinds kort een vrouw die belt, gescheiden vrouw, en dan hebben we een half uurtje 
een gesprekje door de telefoon hoe het gaat en alles. En dat vind ik ook perfect. En zelfs 
zaterdagmiddag ging ze me voor mijn verjaardag effe feliciteren en alles. En dat was leuk. 
 
Ik ken haar via Kwadraad, want ze had behoefte om mensen te kunnen helpen die zich eenzaam 
voelen. Om ze zo uit de eenzaamheid te kunnen halen. En dat is twee keer in de week. En dan hebben 
we effe een gesprekje en dan is het leuk. Ik vind alles heel onverwachts, met dat spel, en me 
feliciteren. Ja, en dat is gewoon leuk. Zo is de eenzaamheid niet zo groot. 
 
Juni 2020  
  



 

   175 

Zo’n maaltijd gehad 
 
Een vrijwilliger vertelt: 
 
We hebben ook een tijdje zo’n maaltijd gehad. Daar hadden we heel veel ouderen en die vonden het zo 
jammer dat dat weg was op een gegeven moment. Dat was samen met Kwintes. We hebben het toen 
weer op geprobeerd te starten met de Hal onder andere, en met Lex Albers maar dat is financieel ter 
ziele gegaan. Dat was gewoon niet haalbaar, en eigenlijk zijn we nog steeds bezig met de wens om 
weer een keer in de week of een keer in de twee weken een maaltijd te gaan doen ergens tussen de 
middag. 
 
En we waren net wat vrijwilligers aan het benaderen. We zeiden: we gaan het nou niet meer met 
andere organisaties doen, we gaan het gewoon zelf opstarten. En wie mee wilt doen komt maar, en 
dan is het punt: zijn er voldoende vrijwilligers die elkaar kunnen aflossen met koken? En daar waren we 
aardig mee op weg, dus ik hoop dat we dat dit najaar weer op kunnen starten. Maar met de Hal, het 
was gewoon financieel niet haalbaar. Want die hadden dan groente uit de supermarkten enzo tegen 
inkoopsprijzen, heel, heel goedkoop in ieder geval, maar die hielden ermee op om dat aan te bieden. 
Dat is wel jammer.  
 
Mei 2020  
  



 

   176 

Zodoende ben ik erbij gekomen  
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ik had al taalmaatje hier in Harmelen. Dus die heb ik al een aantal jaar. En daardoor had ik ook al 
veel contact met het consultatiebureau. En toen heb ik altijd wel verteld, dat ik dit wel ontzettend 
leuk vindt, om ook met vrouwen bezig te zijn. Of ja, mensen met een taalachterstand, dat ik ze 
daarmee kon helpen, zo ben ik dan ook bij mijn taalmaatje gekomen. En toen gaf zij aan dat dit 
gestart werd en iemand anders had dat geïnitieerd. En daar hadden ze wat hulp bij nodig en 
zodoende ben ik erbij gekomen.  
 
Juni 2020  
  



 

   177 

Zomaar binnenstappen 
 
Een inwoner vertelt: 
 
Ja nou, zomaar binnenstappen. Je moet die drempel over maar ik ben nog wel makkelijk. Ik stap wel 
makkelijk binnen om even te kijken en te doen. Want eerst was de gym op de Zandwijksingel, maar 
dat is weg natuurlijk en toen kregen ze een zaaltje bij de Plint. Dus toen ben ik daarheen gegaan. En 
dan blijf je daar hangen, in de Plint. Toen kwam ik een beetje in de Plint en leer je die mensen een 
beetje kennen. Heel gezellig.  
 
Juni 2020 
  



 

   178 

Zorgen voor verwarring 
 
Een professional vertelt: 
 
Sommige mensen hebben nog een ander en oud beeld van de buurtverbinder. Die denken dat we zelf 
activiteiten organiseren, maar we helpen met dingen organiseren zodat de persoon zelf een activiteit 
kan organiseren. Dat kan soms zorgen voor verwarring, dat de verwachting anders is dan dat we 
daadwerkelijk doen.  
 
We ondersteunen vooral bij het opzetten van een activiteit, het zoeken van een geschikte locatie, het 
vinden van medeorganisatoren, organiseren van budget en marketing zodat de activiteit op de kaart 
wordt gezet. 
 
Mei 2020 
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