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Dank je wel;

leuk!

Wat een lief 
initiatief

Dank jullie wel,fijn om af en toe wat aandachtte krijgen.

Dank voor het mooie 

voorjaarsplaatje. Na alle 

sombere berichten iets 

vrolijks.

Het is geweldig dat u in deze 

tijd op deze manier laat 

weten dat u aan ons denkt.

Bedankt daarvoor.

Hartelijk dank 

medewerkers. 



Dank jullie wel 

zo lief dit.. 

              Wat zijn jullie tochgoed! Jullie leven meemet diegenen die dat nodig hebben. En dat wordt erg 
gewaardeerd.

Hartelijk dank voor de mail, wat een 
sympathiek gebaar!

Zoals het nu gaat, redden wij ons 
wel; hopelijk blijft dat zo.

En we hopen natuurlijk allemaal op 
een eind aan deze nare toestand!

Goedemorgen, leuk; een 
berichtje! Ik red me wel, maar 
mis mijn contacten. Dat geldt 
natuurlijk voor iedereen nu. We zitten 

allemaal in hetzelfde schuitje, dat is een 
troost!!

Heel veel activiteiten 
moeten wij nu missen, 
maar gezondheid gaat voor alles.

Dank aan jullie 

allemaal. Ik vind 

het geweldig wat 

jullie doen. 

Wij danken u hartelijk 

voor uw boodschap 

en medeleven. 

Dat stellen wij zeer 

op prijs. Wij waarderen dit zeer

Deze abonnee kan dit

zeer waarderen. Gelukkig

ben ik mobiel, positief en 

voel mij niet eenzaam, maar 

ik weet dat er anderen zijn die 

anders in het leven staan.

Bedankt!Zeer attent

Wij stellen het zeer op prijs dat U via een mail 
aan ons denkt. Wij denken ook aan U en 

Uw collega’s, een moeilijke periode voor iedereen. 
Heel veel sterkte met Uw werk en van harte hopen 

wij dat niemand van U getroffen wordt door het 
Carona-virus.
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Voorwoord

Sinds de eerste coronabesmetting in Nederland wordt van ons allemaal veel gevraagd. Kwetsbare mensen in 
onze samenleving zijn minder goed bereikbaar door de afstand die we in acht moeten nemen, maar hebben 
juist nú extra aandacht nodig. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe onze dienstverlening in dit bijzondere jaar 
voor iedereen in Stede Broec toegankelijk is gebleven. 

Vanaf 16 maart gebeurt dit vaak vanuit de huiskamers van onze medewerkers. Alleen bij hoge uitzondering 
is een bezoek op onze locatie mogelijk. De meeste sociale- en culturele bijeenkomsten zijn grote delen van 
het jaar stilgelegd. Door het inrichten van een ‘call-center’, een nauwe samenwerking met het onderwijs en 
andere partners zoals huisartsen hebben we goed nieuwe vormen gevonden om er te zijn voor de inwoners 
van Stede Broec.

Nieuwe naam, zelfde vertrouwde gezicht

In 2020 is de naam Stichting Welzijn Stede Broec veranderd in Ons Stede Broec. De naamswijziging was een 
wens vanuit veel hoeken van de gemeenschap én onze teamleden. Vaak hoorden we dat de naam ‘Welzijn 
Stede Broec’ niet goed aansloot bij de diensten en expertise die we in huis hebben. Met onze nieuwe naam 
zetten we onze organisatie in één keer op een andere manier op de kaart, passend bij ons brede aanbod van 
diensten.

De lancering van de nieuwe naam gaat samen met de opening van één centraal punt waar inwoners in de 
gemeente Stede Broec terecht kunnen voor alle vragen over zorg, hulpverlening en ondersteuning. Vanaf 
30 oktober is de start gemaakt en werken medewerkers van de gemeente Stede Broec en Ons Stede Broec 
samen. In 2021 willen we dit samenwerkingstraject afronden.

Waardering van de inwoners van Stede Broec

Juist in dit bijzondere jaar hebben de inwoners van Stede Broec - en onze cliënten in het bijzonder - een extra 
luisterend oor en steuntje in de rug nodig gehad. Sommige van onze programma’s konden niet doorgaan, 
maar de individuele ondersteuning aan cliënten is altijd ‘aangepast’ doorgegaan. Op de meest creatieve 
manieren hebben onze medewerkers contact gehouden met de grote groep vrijwilligers, cliënten, abonnees 
en collega-organisaties. Hoe succesvol dit was blijkt wel uit de hartverwarmende spontane reacties die wij 
ontvingen. Op de pagina hiernaast verzamelden we er een paar. We kregen in de klanttevredenheidsenquête 
een prachtig gemiddeld rapportcijfer van 8,2. We zijn trots op wat we dit jaar hebben neergezet!



Onze deur bleef met de inrichting van de ‘positieve huiskamer’ open 
voor mensen die dat echt nodig hadden. Zie bladzijde 18.

Voorbereiding kerstpakketten. 
Alle vrijwilligers en maatschappelijke 
stagiaires ontvingen er een. 
Zie bladzijde 9.

Een steuntje in de rug tijdens 
coronatijd: vrijwilligers kregen 
een tas met tijdschriften. 
Zie bladzijde 9.
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1. Uitgangspunten en focus

In het ‘Jaarplan 2020’ beschreven we onze focus- en uitgangspunten en de prestatieafspraken die we 
maakten met de gemeente. Het plan maakt de jaarlijkse werkzaamheden van Ons Stede Broec goed 
overzichtelijk. Ondanks corona en alle bijkomende beperkingen is de inzet van ons team onverminderd 
doorgegaan. Veel van de geplande activiteiten konden niet doorgaan. Hiervoor in de plaats ontstonden mooie 
nieuwe ideeën. Zo werden mantelzorgers proactief gebeld door onze medewerkers, organiseerden we een 
online training om gevoelens van eenzaamheid weg te nemen en ontstond er een speciale rouwgroep voor 
nabestaanden van coronaslachtoffers. Het was voor onze medewerkers en vrijwilligers een inspannend jaar, 
maar hieruit bleek hoe flexibel en krachtig zij zijn.

In dit jaarverslag presenteren we de resultaten van het afgelopen jaar. Om een helder en duidelijk overzicht te 
geven doen we dit aan de hand van de zes productgroepen die binnen de dienstverlening van Ons Stede Broec 
vallen: toegang, informatie en advies, preventie, ondersteuning, sociaal-culturele activiteiten en regie in de 
keten. We maken binnen onze organisatie onderscheid tussen volwassenen/senioren en jeugd/gezin. 
Dit zijn samen de pijlers die Ons Stede Broec tot één geheel maken.

1.1 Personele bezetting

In 2020 is er voor de basistaken een budget beschikbaar vanuit de gemeente Stede Broec. Naast dit 
budget is er een budget beschikbaar voor de coördinatie voorschoolse voorziening, aanpak eenzaamheid 
en ‘tijd voor respijt’. Er is weinig verloop in personeel en de tevredenheid is hoog, zo blijkt uit het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek van afgelopen jaar.

Directeur-bestuurder
0,50 fte

Staf
1,49 fte

Volwassenen /
senioren
6,53 fte

Stationslaan
4,79 fte

JC Inventas
1,07 fte

’t Stadsplein
1,74 fte

Stationslaan
6,00 fte

Projecten
1,25 fte

Jeugd en gezin
7,07 fte

Organogram organisatie

Totaal fte 16,84.
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Medewerkerstevredenheid

Uit het medewerkerstevredenheidonderzoek van 2020 blijkt dat corona invloed heeft gehad. Veel medewerkers 
gaven aan dat zij zich gesteund voelden door de organisatie. De tevredenheid van medewerkers is nog 
steeds groot, maar is ten opzichte van vorig jaar wel gedaald. Een minder positief effect heeft de invoering 
van resultaatgericht werken binnen de regio Westfriesland gehad. Medewerkers gaven een daling van 
tevredenheid aan dat onder andere te maken heeft met de toegenomen administratieve last.

	  Betrokkenheid is nagenoeg gelijk gebleven met vorig jaar: 8.1
	  Bevlogenheid is nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. vorig jaar: 7.4
	  Tevredenheid gezakt van 7.9 naar 7.3
	  Werkgeverschap is nagenoeg hetzelfde gebleven 7.9

Trots
Collega’s: (goede sfeer, lieve collega’s, helpen 
elkaar, waardering fijn team, veel kennis en 
complimenteus)
	  Klantgerichtheid: (cliëntgerichtheid
  werken bijna 1 punt gestegen)
	  Samenwerking: (zie collega’s, voelen zich
  ook gesteund door leidinggevenden)

Positief opvallend
Er wordt zeer positief gescoord op de organisatie 7.8, collega’s 7.7 en direct leidinggevende 7.7
	  Mensen geven aan trots te zijn op hun werk
	  Kansen krijgen tot presteren
	  Er is een hoog veiligheidsgevoel tijdens het uitvoeren van het werk. 
  Ook de afhandeling van het ongewenste gedrag scoort hoog en bevredigend. 

Klanttevredenheid 

We vragen cliënten na het afsluiten van een traject 
hoe de dienstverlening is verlopen. Het is prachtig 
om te zien dat we onverminderd hoog scoren op 
tevredenheid, ondanks het moeilijke jaar dat we 
allemaal achter de rug hebben.

0 = zeer ontevreden
5 = zeer tevreden

Net als voorgaande jaren werd onze dienstverlening 
gemiddeld beloond met een hoog cijfer. 
Resultaat waar we heel trots op zijn.

Goede
sfeer

4,5 4,7

4,1

5

4

3

2

1

0
kwaliteit

gesprekken
kwaliteit

medewerker
persoonlijke
ontwikkeling 

cliënt

Cijfer
dienst-

verlening

8.2

Lieve
collega’sveel 

kennis

Fijn team

Waardering
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1.2 Vrijwilligers

Binnen onze organisatie is een grote stabiele groep vrijwilligers actief. Afgelopen jaar gingen onze locaties 
op slot en veranderde er voor hen ineens heel veel. Ondanks dat is de groep stabiel gebleven en is er bij 
WonenPlus zelfs sprake van een stijging van 12 nieuwe vrijwilligers.

Wij vinden vooruitgang en het bieden van gepaste hulp 
erg belangrijk. Elk jaar besteden wij daarom veel 
aandacht aan scholing van de vrijwilligers. Hoewel 
veel lesmomenten vanwege het coronavirus 
werden geschrapt, kon één scholing gelukkig wel 
plaatsvinden. Deze werd door Geriant over twee 
dagdelen verzorgd.
 
Ook het jaarlijkse eindfeest en vrijwilligersgala kon 
in 2020 helaas geen doorgang vinden. Omdat wij de 
vrijwilligers toch een blijk van waardering wilden geven, 
hebben wij dit volledig corona-proof ingevuld. Zo kookten we verschillende maaltijden, zijn er tasjes met 
tijdschriften rondgebracht, kregen ze een heus smoelenboek en waren er nét iets meer telefoontjes dan andere 
jaren. Tijdens de feestdagen hebben we de kerstpakketten uitgereikt, maar nu vanuit de verschillende locaties.

1.3 Ambities

Thema 1 positionering in de keten

De doelen van 2020 zijn ingedeeld in drie thema’s. Het eerste thema richt zich op de positionering in de keten. 
Om de doelstelling uit het jaarplan te halen moeten we alle schakels van de keten bereiken. Van burger tot 
gespecialiseerde zorg. De keten moet versterkt worden om veranderingen te laten slagen.
Er is dit jaar veel gebeurd om deze ambitie vorm te geven. Zo zijn er vaste aanspreekpunten gekomen bij de 
ketenpartners. Onderstaande tabel geeft een beeld van de verschillende samenwerkingsverbanden die zijn 
gerealiseerd.

Enkele voorbeelden van positionering in de keten van het afgelopen jaar

Ontwikkeltafel Kraamzorg, verloskundigen, GGD, PSV, VAT en Ons Stede Broec

Onderwijs Lokale scholen en Ons Stede Broec. Het samenwerkingsverband

Samenwerking Jongerenloket Gemeente en Ons Stede Broec

Vluchtelingenwerk Vluchtelingenwerk Ons Stede Broec

MDA++ Veiligheidsmedewerkers Ons Stede Broec
 die aansluiten bij de MDA++ tafels rondom
 multi complexe systemen

Eenzaamheid Kerken, wijkverpleging, seniorenraad en Ons Stede Broec

Project ondersteuning Ons Stede Broec, GGD, kinderopvang en het onderwijs
kwetsbare kinderen

Project doorgaande lijn Ons Stede Broec, samenwerkingsverband, scholen, SMW, KDV en PSZ

Veiligheid Ons Stede Broec, Veilig Thuis, raad van de kinderbescherming,
 jeugdbescherming en schakeltafel

Aantal
vrijwilligers

197

92

80

25

WonenPlus 

't Stadsplein 

J.C. Inventas
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Thema 2, profilering naar de samenleving

Het tweede thema heeft betrekking op het benutten van de ‘eigen kracht’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ van 
een individu of sociaal netwerk. Hierin speelt de bereikbaarheid en zichtbaarheid van Ons Stede Broec een 
grote rol. Het afgelopen jaar is er gekozen voor een andere naam. Deze is tot stand gekomen met inspraak 
van de inwoners van Stede Broec. 

De naamsverandering valt samen met de verdere samenwerking tussen Ons Stede Broec en de gemeente. 
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om de taakverdeling van de medewerkers van Ons Stede Broec en de 
gemeente steviger neer te zetten. Een voorbeeld hiervan is de duiding zorg en casusregie. In 2021 zetten we 
ons onverminderd in om van Ons Stede Broec hét loket te maken.

Het beeldmerk van Ons Stede Broec is geënt op dat van Welzijn Stede Broec. Zo blijft het herkenbaar. 
We kozen ervoor om de logo’s van de locaties ’t Stadsplein en Jongerencentrum Inventas te behouden.

Samenwerken 
De samenwerking met andere zorgverleners is afgelopen jaar versterkt. Bij Ons Stede Broec kan iedereen 
terecht voor vrijwillige hulpverlening of ondersteuning. Soms mijdt iemand echter elke vorm van zorg en 
veroorzaakt overlast óf vormt een gevaar voor zichtzelf of de omgeving. Dan is bemoeizorg – zorg die 
niet vanuit de cliënt zelf komt – op zijn plek. We werken dan samen met de GGD, politie, woonschakel 
en gemeente aan een oplossing. Ook bij schuldenproblematiek springen wij in, samen met de schuld-
hulpverlening van de gemeente.

Voor ’t Stadsplein en J.C. Inventas waren de zomeractiviteiten succesvol, geholpen door de samenwerking 
die opgezet werd met de verschillende sportverenigingen. Aan de activiteiten in de herfstvakantie deden 200 
kinderen mee, dit was mede dankzij een bijdrage van het sportakkoord een groot succes. Veel ouders hebben 
zich naar aanleiding van deze activiteit aangemeld voor de nieuwsbrieven. 

Thema 3, interne professionalisering

Het derde thema heeft betrekking op de kwaliteit van onze dienstverlening. Het afgelopen jaar is een 
kwaliteitsslag gemaakt door meer ‘evidence based’ te werken. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie 
MDA++, hulpverleningsprocessen voor jeugd, triple P, Signs of Safety en Rots en Water. Het inmiddels 
geschreven opleidingsbeleid sluit goed aan bij onze dienstverlening. Het afgelopen jaar is er veel tijd besteed 
aan het nieuwe toegangsmodel in co-creatie met de gemeente. Hierin worden de nieuwe resultaatafspraken, 
rapportages en verantwoording opgenomen. Het toegangsmodel is eind 2020 nog niet afgerond, hier werken 
we komend jaar aan verder.

	  Hulpverleningsprocessen zijn geëvalueerd en bijgesteld.
	  Beleid thuiswerken en werken op locatie herschreven.
	  Agressieprotocol geëvalueerd en bijgesteld.
	  Communicatieplan geschreven.
	  Elektronisch cliëntendossier is aangepast t.b.v. managementrapportage.
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2 De verschillende producten uitgelicht

In de komende alinea’s zullen we verschillende productgroepen waarmee we werken uitlichten. De doelstellingen 
die hierbij passen worden in de verschillende hoofdstukken van het jaarplan beschreven.

2.1 Toegang

Hiermee bedoelen we de toegang tot zorg en de diensten die door ons of door onze zorgpartners wordt 
uitgevoerd. Het was een hele uitdaging om in dit coronajaar de toegang naar onze diensten laagdrempelig 
te houden. Met veel creativiteit en inzet zijn we daar redelijk in geslaagd. De bezoekersaantallen van de drie 
locaties zijn gedaald. We moesten snel andere manieren vinden om mensen te bereiken. Het huiskamerproject 
is hier een mooi voorbeeld van, net als de telefooncirkels. Deze snelle aanpassing zegt iets over de enorme 
gedrevenheid en het enthousiasme van de medewerkers en vrijwilligers.

Voor alle locaties geldt dat de websites up-to-date zijn en deze continu werden geüpdatet bij de verandering 
van de corona-regels. Er was weinig ruimte om op de locaties te werken. Daarom hebben we veel geïnvesteerd 
om het thuiswerken goed mogelijk te maken. We kunnen met trots zeggen dat dit is gelukt en het ook tot 
nieuwe inzichten heeft geleid. We zijn ook nadat alle beperkingen zijn opgeheven van plan het thuiswerken 
deels voort te zetten. Dit hebben we uitgewerkt in beleidsplan ‘het nieuwe werken’.

2.2 Informatie en advies

Nu er één loket is voor de toegang naar zorg, jeugd en WMO is ook de samenwerking tussen de frontoffice 
van Ons Stede Broec en het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente begonnen. We hebben vaste 
consulenten gekoppeld aan het team van Ons Stede Broec. We verwachten dat hiermee dubbel werk of 
hiaten in het systeem worden voorkomen. Het beschikken of afschalen van de tweedelijns zorg zal zo 
waarschijnlijk soepeler verlopen. De transitie is in volle gang en zullen we volgend jaar doorzetten.

Bezoekers J.C. Inventas en ’t Stadsplein

21.930

14.239

6.616

4.280

't Stadsplein

J.C. Inventas

 2019 2020

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
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De doelstellingen uit het jaarplan die onder informatie en advies vallen hebben betrekking op de 
bezoekersaantallen op de Stationslaan.
Afgelopen jaar is de inloopfunctie van de balie op de Stationslaan volledig geschrapt. De locatie was wel 
beperkt open voor kantoorwerkzaamheden en beperkt face-to-face contact, daar waar het geen optie was dit 
via beeldbellen of telefonisch te doen. Toch is het aantal contactmomenten slechts met 4,5% gedaald. We 
kunnen concluderen dat ondanks de bijna volledige sluiting van de locatie, de inwoners ons toch weten te 
vinden.

2.3 Preventie

Preventie is één van de basistaken van onze organisatie. Vanuit de preventie kan er eventueel een onder-
steuningstraject starten. Veel activiteiten van de maatschappelijke dienstverlening vallen onder preventie, 
denk hierbij aan het voorkomen van eenzaamheid, het stimuleren van participatie, langer thuis wonen en 
respijtzorg.
Vooral bij Jeugdcentrum Inventas en ’t Stadsplein worden sociaal-culturele activiteiten georganiseerd. 
Vanuit die locaties is de drempel laag naar Wijkteam Volwassenen en Senioren of Wijkteam Jeugd en Gezin. 
Doordat we werken voor één organisatie is er sprake van een vanzelfsprekende verbinding. Medewerkers van 
de verschillende locaties weten elkaar goed te vinden.

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
  2019 2020

Informatie en advies

Totaal aantal bezoekers aan de balie, telefonische contacten en vragen via de website:

7.117 6.794
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2.4 Ondersteuning 

Als blijkt dat het geven van informatie en advies niet voldoende is, bieden wij verdere ondersteuning. Hierbij 
kijken we naar de vraag áchter de vraag en het (gezins)systeem waarin de cliënt zich bevindt. We werken met 
de methode ‘1 gezin - 1 plan’ en zetten hiervoor netwerkbijeenkomsten in. 

Met de eigen kracht als uitgangspunt stellen we samen met de cliënt een ondersteuningsplan op. Dit varieert 
van een kort ondersteuningsgesprek van een uur tot hele intensieve trajecten waarbij een cliënt meerdere 
uren per week ondersteuning krijgt. Als er specialistische ondersteuning nodig is wordt deze via een 
beschikking aangevraagd bij de gemeente. Onze rol verandert dan. We gaan van primaire hulpverlener 
naar een rol als belangbehartiger en professional die náást de cliënt staat om de ingekochte zorg te blijven 
monitoren.

Samen met de gemeente en de zorgaanbieder worden afspraken gemaakt om de ingezette zorg te evalueren. 
Bij het beëindigen van de specialistische inzet kan de cliënt, als dat nodig is, bij Ons Stede Broec de onder-
steuning verder afbouwen.

Om onderscheid te maken tussen de twee verschillende pijlers binnen Ons Stede Broec zal vanaf hier het 
schrijven opgesplitst worden tussen Volwassenen en Jeugd. Voor beiden geldt dat het afgelopen jaar anders 
is gelopen dan andere jaren. Toen de coronamaatregelen begonnen zijn alle cliënten direct persoonlijk gebeld 
door een medewerker.

Het afgelopen jaar zien we een daling in het aantal vragen voor ondersteuning bij zowel jeugd als 
volwassenen. Wij vermoeden dat door alle corona-maatregelen er meer aanvragen uitgesteld worden. Vooral 
binnen de jeugd is er een sterke daling (25%) in aanmeldingen. Voor de volwassentak zijn er 11% minder 
aanmeldingen dan het jaar daarvoor. Waarschijnlijk heeft dit veel te maken met de sluiting van scholen 
en sportaccommodaties; er wordt minder gesignaleerd. De verwachting is dat wanneer de maatregelen 
worden opgeheven er een stijging zal plaatsvinden in het aantal aanmeldingen. Onze totale portefeuille is 
niet kleiner geworden. Dit betekent dat zaken langer in onze portefeuille blijven. Er zijn hier verschillende 
redenen voor aan te voeren: bijvoorbeeld meer complexe vragen en minder contactmomenten vanwege alle 
restricties. Ook de invoering van het resultaatgericht werken van de Westfriese Gemeenten zorgt voor een 
langere ondersteuning door onze medewerkers. In onderstaande grafieken maken we onderscheidt tussen 
volwassenen en jeugd.

Aantal nieuwe aanmeldingen Aantal in portefeuille

Jeugd 

Volwassenen

 2019 2020  2019 2020

232 190

174
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146
229

164 206
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0
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Binnen de doorverwijzingen zien we dat 18% wordt doorverwezen door te weinig capaciteit binnen het team.
Deze zaken verdwijnen hierdoor naar de tweede lijn. Het tekort aan expertise heeft veelal te maken met 
diagnostiek.

2.4.1  Volwassenen en senioren

Het aanbod voor volwassenen en senioren binnen Ons Stede Broec wordt verzorgd door ’t Stadsplein, 
WonenPlus en wijkteam volwassenen en senioren. Samen verzorgen zij de verschillende activiteiten, 
groepstrainingen en ondersteuning. Alle drie hebben ze een eigen en soms gezamenlijk netwerk. Denk hierbij 
aan andere sociaal culturele centra, Seniorenraad Stede Broec, Stichting de Zonnebloem, Stichting Hulpnet, 
wijkverpleging Geriant, huisartsen en praktijkondersteuners. Ondanks alle maatregelen zijn de contacten met 
hen dit jaar verstevigd. Met de huisartsen is het contact zelfs intensiever geworden. Juist in deze tijd zijn de 
lokale contacten binnen het netwerk waardevol gebleken. 

Sinds 2016 is het aanbieden van begeleiding bij het aanvragen van respijtvoorzieningen een vast onderdeel 
geworden binnen onze maatschappelijke dienstverlening. Het is tegenwoordig niet meer weg te denken. 
De grootste groep heeft zich op eigen initiatief aangemeld. Deze cliënten geven aan dat er sprake is van 
overbelasting. Daarna volgt de groep die doorverwezen wordt vanuit de huisarts of andere ketenpartners.

Hoe komen respijtvragen binnen?
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Er zijn bij Ons Stede Broec meerdere cliënten aangemeld voor respijtzorg. Wij werken met ‘CSI’. Dit staat voor 
Caregiver Strain Index. Het is een instrument om de mate van overbelasting van een mantelzorger te kunnen 
inschatten. De index werkt met verschillende categorieën van overbelasting. Bij aanmeldinggaf 77% van de 
deelnemers aan (zwaar) belast mantelzorger te zijn. Na afronding van de gesprekken was dit percentage 
43%. Sommige cliënten bleven in dezelfde categorie, maar dalen binnen die categorie wel in hun mate van 
belasting. Bij al onze cliënten is de CSI na de ondersteuning van onze medewerkers en het gesprek over de 
mogelijkheden voor respijtzorg afgenomen. De last blijft bij veel mantelzorgers aanzienlijk, dus hen blijven we 
ondersteunen.

Resultaten CSI na afloop traject

 Belasting bij aanvang (%) Belasting na afronding (%)

Zeer zwaar belast 31 15
Overbelast 46 31
Nog niet overbelast 23 54

Eenzaamheid

In de gemeente Stede Broec voelen bijna 2.000 senioren (mensen van 65 jaar en ouder) zich eenzaam. Zij 
ervaren het gemis van een hechte, emotionele band met anderen of hebben minder contact met andere 
mensen dan gewenst. Eenzaamheid gaat gepaard met negatieve gevoelens (leegte, verdriet, angst, 
zinloosheid), psychische of zelfs lichamelijke klachten. Dit heeft gevolgen voor hun deelname aan het 
maatschappelijk leven én hun gezondheid. Daarom zet de gemeente Stede Broec in op de bestrijding van 
eenzaamheid.

Binnen Ons Stede Broec staat eenzaamheid al een paar jaar hoog op de agenda. Door onze eenzaamheids-
specialist worden zowel individuele als groepstrainingen gegeven aan mensen die eenzaamheid ervaren. Dit 
jaar hebben we ook een ervaringsdeskundige eenzaamheid gevonden, en ingeschreven als vrijwilliger. Vanuit 
de gemeente is het afgelopen jaar gevraagd om een strategie uit te werken om eenzaamheid in de gemeente 
te beperken. Deze eerste fase van de strategie is in 2020 afgerond. Volgend jaar zal er een plan worden 
ingediend om de samenwerking met ketenpartners binnen de gemeente nog verder door te ontwikkelen. 
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WonenPlus

WonenPlus heeft afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld in de verbinding 
tussen Ons Stede Broec en de inwoners van de gemeente. Zij fungeren al 
sinds de start van de corona-epidemie als call-center. WonenPlus biedt meer 
dan ondersteuning met praktische hand- en spandiensten. Ze staan voor een 
luisterend oor, saamhorigheid, medeleven, een stukje gezelligheid en helpen 
eenzaamheid tegen te gaan. Het aantal vrijwilligers is het afgelopen jaar toegenomen en het aantal abonnees 
bleef gelijk aan voorgaande jaren.

In maart zijn alle abonnees via een brief op de hoogte gebracht van de gevolgen van het uitbreken van 
het coronavirus op onze dienstverlening én die van het Maatjesproject. Vanuit WonenPlus zijn er drie 
gedrukte nieuwsbrieven naar alle abonnees verstuurd, waaronder een speciale corona-editie en een 
activiteitenkalender. Om een nog grotere groep te bereiken is die editie samen met een informatiebrief van 
de gemeente naar alle 70-plussers in Stede Broec is verstuurd. We hebben direct ingezet op communicatie 
en verbinding met de inwoners van Stede Broec. De reacties waren variërend van emotioneel, zorgelijk of 
angstig tot vriendelijke waardering. Hieruit zijn de belcirkels ontstaan (dagelijks of wekelijks). 

Via de mail werden er maandenlang dagelijkse positieve opstekers in de vorm van kaartjes, gedichten, 
tegelspreuken, komische video’s etc. naar onze abonnees verstuurd. De vrijwilligers zorgden voor de inhoud 
van deze mails. Ook de vrijwilligers vergaten we niet, we stuurden hen wekelijks een opsteker in de vorm van 
een mail en ze kregen maandelijks een nieuwsbrief.

Aantal vrijwilligers en abonnees WonenPlus
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We hebben contact gelegd met de huisartsen om kenbaar te maken dat er een boodschappendienst actief 
zou blijven voor kwetsbaren. Onze klussen zijn gedeeltelijk doorgegaan, al dan niet op een aangepaste 
manier. Sommige dingen waren beperkt of niet mogelijk. Hieronder een overzicht van de activiteiten over 2020.

 

Een onderdeel van WonenPlus is het Maatjesproject. Ook de maatjes zijn in 2020 gewoon doorgegaan met 
ondersteunen. Vaak was dit telefonisch, maar waar de situatie het toeliet werd er samen gewandeld. Binnen 
de Maatjesprojecten zagen we een stijging van 10 koppelingen. Hieronder de resultaten.

Maatjesproject 2020

Resultaten
maatjesproject
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Aantal maatjes gekoppeld

Aantal openstaande vragen

Aantal koppelingen in kennismakingsfase
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’t Stadsplein

’t Stadsplein is een sociaal-cultureel centrum voor 
ons én iedereen. In de volksmond is ’t Stadsplein 
nog steeds het buurthuis. Een plek waar jeugd en 
volwassenen elkaar ontmoeten en samen zijn. Iedere 
week een kaartje leggen, lachen om een grap van je medebiljarter of creatief bezig zijn. Maar ook naar 
buiten toe is ’t Stadsplein actief, o.a. tijdens de ‘Buitenspeeldag’ en ‘De wijk in’. Iedereen is altijd welkom bij 
het buurthuis. Van 9:00 uur ’s morgens tot 23:00 uur ’s avonds was er reuring. Maar de deur ging op slot. 
Ook onze vrijwilligers en bezoekers moesten zoveel mogelijk thuisblijven. De deur is wel opengebleven 
voor speciale initiatieven om mensen extra te begeleiden in coronatijd. Zo waren er de positieve huiskamer, 
wintergames, meivakantie activiteiten (noodopvang) en huiswerkondersteuning. Ook de prikpoli is gewoon 
opengebleven. 

Door de komst van Covid-19 en de lockdown is het team van ’t Stadsplein gaan denken in mogelijkheden. 
Wat kan er wél in deze tijd? Op welke manier kunnen we het positief houden? Hoe kunnen we een lichtpuntje 
overbrengen naar de mensen die het nodig hebben? Hieruit is dit voorjaar de ‘positieve huiskamer’ tot stand 
gekomen. Drie keer in de week, maandag-woensdag-donderdag, was de huiskamer geopend, ook in de 
zomermaanden. Bezoekers konden, door vooraf aan te melden, deelnemen aan de koffietafel of biljarten. 
Gaandeweg heeft het huiskamerproject meer vorm gekregen voor jong en oud, waarbij altijd de kwetsbaren 
centraal staan. Op deze manier bleef onze deur op een kier voor de mensen die dat écht nodig hadden.

Tegen het einde van het jaar werd er door de medewerkers gekookt voor vrijwilligers van ’t Stadsplein  
en cliënten uit het bestand van WonenPlus. Via ‘bevriende’ supermarkten (Jumbo en Albert Heijn) kon  
’t Stadsplein gratis (vers) producten ophalen. Hiermee werd een heerlijk driegangenmenu gekookt. Mensen 
werden uitgenodigd om een maaltijd op te komen halen. Het ophalen van de maaltijden gebeurde in 
tijdvakken, corona-proof. Deze maaltijden zijn positief ontvangen. Het voelde als een hart onder de riem 
volgens vrijwilligers. In de maanden november en december is er gekookt voor ca. 32 vrijwilligers. Dit blijven 
we doen in 2021. 

In het jaar 2020 zijn de medewerkers met andere ogen gaan kijken naar het gebouw en activiteiten. 
Jarenlang zijn er telkens meer activiteiten ontwikkeld, zonder afscheid te nemen van oude activiteiten. 
Ruimtes zijn ingericht voor activiteiten en verliezen daardoor het multifunctionele aspect. ’t Stadsplein slaat 
een nieuwe weg in en het aanbod op een andere manier inrichten. De samenwerking met andere organisaties 
wordt hierin erg belangrijk. We volgen de trends om zo de bezoeker van de toekomst een plek te bieden in 
ons gezellige en veelzijdige buurthuis. 

Welzijn Op Recept

2020 startten Ons Stedebroec, ’t Stasdsplein en Huisarstsenpraktijk Kreuger Medisch Centrum met de 
voorbereidingen van het project ‘Welzijn op recept’. Dit concept is gericht op mensen met psychosociale 
klachten die door de huisarts worden doorverwezen naar de welzijnscoach. De coach gaat met de cliënt op 
zoek naar een gepaste activiteit. Door een positieve impuls en samen te kijken naar de mogelijkheden geeft 
de welzijnscoach ondersteuning. De welzijnscoach kijkt hierbij vooral naar de mogelijkheden dichtbij huis. 
We verwachten 2021 met dit project te kunnen starten.
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Voorlichting vuurwerk.

Blotevoetenpad, 
zomer 2020.
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2.4.2  Jeugd

Het aanbod voor jeugd binnen Ons Stede Broec wordt verzorgd door J.C. Inventas en het wijkteam jeugd 
en gezin. Samen verzorgen zij de verschillende activiteiten, groepstrainingen en de ondersteuning. Allebei 
hebben ze een eigen en soms gezamenlijk netwerk. Denk hierbij aan de scholen, kinderdagverblijven, 
verloskundigen, halt, GGD en andere lokale organisaties.

Binnen het wijkteam jeugd en gezin is er het afgelopen jaar veel aandacht uitgegaan naar het versterken van 
de keten. Hoewel het aantal zaken is afgenomen zien we complexere hulpvragen en langere trajecten. Na 
aanmelding maken we een eerste inschatting. Bij situaties waarbij snel starten van groot belang is wordt 
binnen een week gestart met de ondersteuning. De actuele trajecten die vallen onder jeugd zijn momenteel 
complexer dan die van volwassenen.

Ook bij de jongeren en gezinnen stond in 2020 corona centraal. Wijkteam jeugd en gezin is hard aan de 
slag gegaan om hun ondersteuning aan te passen op de nieuwe vraag. We hebben ons gefocust op de 
mogelijkheden binnen de maatregelen. Ons Stede Broec heeft gezorgd voor noodopvang voor kwetsbare 
jeugd en gezinnen. Ook hebben we actief samengewerkt met onderwijs, GGD en huisartsen om de 
kwetsbaren in beeld te krijgen en hen te ondersteunen. 

Waar voorheen fysiek veel mogelijk was, is er afgelopen jaar enorm geïnnoveerd op digitaal gebied. Jongeren 
en gezinnen zijn geholpen door te beeldbellen, filmpjes te delen, nieuwsbrieven over opvoeden in coronatijd 
en natuurlijk telefonisch of appcontact.

Samen uit elkaar

Het aantal aanmeldingen met complexe scheidingsproblematiek is opvallend te noemen in 2020. Om 
complexe echtscheidingen te voorkomen zijn de voorbereidingen gestart rondom het project ‘Samen uit 
elkaar’. Hierbij vormt mediation de basis. Onze medewerkers hebben hiervoor extra trainingen gehad. 
Dit project zal meer vorm krijgen in 2021.

Jong Leren Eten

Kookstudio ’t Stadsplein is vanaf 2017 betrokken bij ‘Jong Leren Eten West-Friesland’. Jong Leren Eten is een 
programma waarin het rijk, de provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken. Het 
project is laatst verlengd tot 2024. Het doel is om kinderen en jongeren structureel meer in aanraking laten 
komen met informatie over en activiteiten rondom voedsel.  

J.C. Inventas

J.C. Inventas heeft het afgelopen jaar een belangrijke rol vervuld in de 
verbinding met de jonge inwoners van Stede Broec. Niets is gelopen zoals 
gepland, dat vroeg om flexibiliteit en enthousiasme van het team. Er waren 
veel minder activiteiten binnen het jongerencentrum, maar daarvoor in 
de plaats kwamen andere zaken. We hebben goed ingesprongen op de 
actualiteiten en mogelijkheden die er op dat moment wel waren.

De eerste twee maanden van 2020 heeft het jongerencentrum zijn reguliere programma kunnen volgen 
en hebben we 1000 bezoekers ontvangen, daarna moesten de deuren dicht. In samenwerking met de 
Praktijkschool en andere organisaties binnen Stede Broec is Inventas wel altijd opengebleven voor jongeren 
die tijdens de lockdown niet goed thuis terecht konden.
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Na het ingaan van de lockdown en de maatregelen hebben we voorlichting gegeven aan jongeren op straat 
en op locatie. Wat konden ze verwachten en waar moesten ze zich aan houden? Het werk van onze jongeren-
werkers heeft zich na de sluiting van het centrum verplaatst naar de straat. Omdat fysiek minder mogelijk 
was het afgelopen jaar, is er veel digitaal georganiseerd. Met ons team en in samenwerking met de 
omliggende gemeenten zijn diverse voorlichtingsfilmpjes gemaakt die via social media verspreid zijn. 
Dit heeft voor een groot online bereik gezorgd.

Onze zomeractiviteiten waren zeer succesvol. Er zijn nieuwe contacten opgedaan bij diverse sportverenigingen 
en er is enorm ontwikkeld op gebied van het aanbieden van sportieve activiteiten. Met de bijdrage sportakkoord 
hebben we ook een geslaagde herfstvakantie gehad. Veel ouders hebben zich aangemeld voor onze nieuwsbrief 
om op de hoogte te blijven van het activiteitenaanbod.

Na de zomer was er weer ruimte voor versoepelingen en konden de jongeren weer ontvangen worden in het 
jongerencentrum. Veel jongeren kwamen dagelijks langs voor een praatje en om te hangen met vrienden. 
Vooral de laatste maanden voor de lockdown van december hebben we veel jeugd en jongeren gehad bij de 
inloopactiviteiten. Zoals eerder in dit verslag al te lezen viel waren de activiteiten in de herfstvakantie een 
groot succes.

Rondom Oud & Nieuw hebben we extra ambulante rondes gemaakt om jongeren te wijzen op het vuurwerk-
verbod. We hebben in samenwerking met Halt en de andere SED-jongerenwerkers ludieke acties gedaan 
omtrent het vuurwerkverbod.

Samenwerken

We zijn in 2020 doorgegaan met samenwerken en verbinden buiten de deur. Zo zijn er nieuwe samenwerkingen 
bijgekomen en hebben we bestaande verder uitgebreid. De Jongerentoneelschool, met jeugd tussen de 12 
en 18 jaar, is bezig een voorstelling te maken. Het doel is deze in april 2021 uit te gaan voeren in het jongeren-
centrum. Daarnaast geeft dansschool RS HipHop en Heels & Confidence-lessen in het jongerencentrum. 
Bestaande samenwerkingen met het Martinus College, Praktijkschool en Team Sportservice zijn verder 
uitgebreid. De al bestaande samenwerking met het Martinus College is uitgebreid. We zijn nu een- of 
tweemaal per week aanwezig in de school. Op deze manier zijn onze jongerenwerkers een bekend gezicht 
onder de jongeren in Stede Broec. De drempel naar begeleiding vanuit onze medewerkers wordt daarmee 
aanzienlijk verlaagd.

Hoogtepunten

Een aantal hoogtepunten die J.C. Inventas heeft gerealiseerd mogen niet onbenoemd blijven: 

	  We hebben livestreams georganiseerd van beginnende talentvolle DJ’s. 
  In totaal hebben daar over 4 avonden 1500 mensen naar gekeken.

	  In de zomervakantie zijn er samen met Ons Stede Broec, Team Sportservice West-Friesland 
en lokale sportaanbieders activiteiten georganiseerd.

	  Met de activiteitenweken is er samengewerkt met kinderdagverblijven 
en het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.

	  Onze regierol in het regelen van noodopvang in coronatijd.

	  De flexibele inzet van onze jeugdhulpverleners door het verplaatsen van het werk  
naar de straat en social media.
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We verlangen 
naar de tijd dat 
dit weer kan...



 

 

 

 

 Ons Stede Broec

   Stationslaan 2
   1611 KZ Bovenkarspel 
   0228-511528 
   www.onsstedebroec.nl
 Openingstijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

 Sociaal-cultureel Centrum ’t Stadsplein 

   Hoofdstraat 17
   1611 AA Bovenkarspel 
   0228-515576 
   www.tstadsplein.nl
   www.facebook.com/tstadsplein

 Jongerencentrum J.C. Inventas 

   Raadhuislaan 16 
   1613 KR Grootebroek 
   0228-518048 
   www.jcinventas.nl 
   www.facebook.com/JCInventas

Onze locaties


