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Een ding is zeker: 2020 is een jaar dat de mensheid niet snel zal vergeten. In 2019 hadden weinigen van 
ons zien aankomen dat 2020 in het teken zou staan van een virus dat de dagelijkse gang van zaken 
ernstig zou veranderen. Voor de een bracht dit meer verandering mee dan voor de ander, maar voor 
iedereen een uitdaging.

Het ging in 2020 veel over ‘nieuw normaal’. Vanuit SMOW was vanaf het begin de boodschap: U staat er niet 
alleen voor. We hebben ons in korte tijd aangepast aan de nieuwe situatie en daarbij actief 

ook nieuwe, digitale methoden ingezet als video-bellen, online bijeenkomsten en video-
conferenties. Als de omgeving verandert, verandert SMOW mee, creatief en innovatief.  

In dit jaarverslag laten we zien dat we nodig zijn en dat wij samen met de gemeente, 
partners en vele vrijwilligers betekenisvol werk doen voor het sterker maken van mensen 
en hun sociale omgeving. Hoe krijgt iemand weer grip op zijn eigen leven en omgeving, 
eventueel met hulp van anderen? En hoe kan iemand gestimuleerd worden om actief deel 

te nemen aan de samenleving? 
In 2020 hebben wij onze spin-in-het-web-rol verder versterkt, ons met diverse integrale 

aanpakken beziggehouden en daarin de regie genomen. Dit doen we vanuit de overtuiging 
dat inwoners pas dan goed worden geholpen als ze één duidelijk aanspreekpunt hebben dat het 

verder regelt door goede afstemming en afspraken met de netwerkpartijen.  En die zich hard maakt voor een 
aansluitend aanbod, zonder overlap. SMOW is graag het eerste, preventieve aanspreekpunt zodat mensen 
met al hun vragen bij ons terecht kunnen omdat wij de weg weten naar een oplossing, binnen of buiten onze 
organisatie. Lichte ondersteuning waar het kan, zwaar als het moet. 
Dit jaarverslag blikt terug op een zeer bijzonder jaar. We zijn trots op wat wij, medewerkers en vele vrijwilligers, 
hebben bereikt en hoe wij onze rol juist ook in dit coronajaar hebben ontwikkeld en versterkt. Een zorgelijk 
punt blijft de continuïteit en kwaliteit van onze organisatie omdat we voor meer dan 25% afhankelijk zijn van 
incidentele subsidies. Hierdoor kunnen we feitelijk geen meerjarenbeleid ontwikkelen. Onze ambitie is en blijft 
een stevige uitvoeringspartner voor de gemeente te zijn in het preventieve welzijnsveld. In 2020 is het fundament 
voor deze rol versterkt en hebben we met veel netwerkpartijen de samenwerking geïntensiveerd. Dat is ook onze 
inzet voor 2021. 
 
Met veel plezier werken we aan een sterk SMOW!

Mieke Ruigrok
Directeur-bestuurder
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Wie zijn we en wat doen we?

SMOW heeft  de overtuiging dat inwoners het 
gelukkigst zijn als zij in staat zijn om voor zichzelf 

– en indien mogelijk ook voor anderen – 
te zorgen midden in een veilige en betrokken 
omgeving. Zij wil dat iedereen kan participeren 
in de samenleving. 

Wat ons drijft . Ons motto.

De Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) is er voor alle Wassenaarders, 
van 0 – 100 jaar, die hulp nodig hebben.

Waar wij voor staan. Onze missie.

SMOW activeert inwoners om hun welzijn en dat 
van hun omgeving te verbeteren. Samen met 

andere organisaties vergroot zij de zelfredzaamheid 
van hulpvragers en hun familie, en bevordert zij de 
betrokkenheid van buren en vrijwilligers, van alle 
leeft ijden.
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• 260 klanten zijn ondersteund bij hun financiën, schulden en ingewikkelde (digitale) formulieren. Hierdoor hebben 

zij weer grip gekregen op hun financiën of is voorkomen dat zij het overzicht kwijt zouden raken op hun financiële 

situatie

• In korte tijd is een nieuw Zelfstandigenloket neergezet waar alle ondernemers in zwaar weer met vragen over 

regelingen, noodsteun, nieuw werk, aanpak van schulden en stress-gerelateerde zorgen terecht kunnen. Met 1 

telefoonnummer makkelijk te bereiken.

• Een nabelactie naar de 440 Wassenaarse ondernemers die gebruik hebben gemaakt van ToZo-1 is opgezet vanuit 

het Zelfstandigenloket

• Veel nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld waardoor SMOW nu 172 vrijwilligers kan inzetten bij de vele 

vragen vanuit kwetsbare inwoners. Zij vertegenwoordigen een economische waarde van € 715.500 (CBS)

• Met de welzijnsadviezen die we aan ca. 100 inwoners hebben gegeven, zetten we in op oplossingen in de eigen 

omgeving of waar dat kan met een vrijwilliger/maatje. Hiermee voorkomen we Wmo-indicaties of stellen we deze 

uit. 

• Ruim 400 mantelzorgers hebben advies of ondersteuning gekregen waardoor zij minder zwaar belast zijn of de 

zorglast beter aan kunnen. 

• In het coronajaar 2020 hebben we veel diensten en activiteiten gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt. 

Via een simpele druk op de knop bieden we videobellen, videovergaderingen en online-bijeenkomsten aan onze 

klanten aan. 

• Voor inwoners in nood hebben we 30 aanvragen voor financiële steun gedaan en gekregen. 

• We ontwikkelen met onze netwerkpartners meerdere integrale aanpakken waarbij de klant centraal staat: voor 

Armoedepreventie, voor een Dementievriendelijk Wassenaar en voor Ontmoetingspunten en Servicecentra in 

Wassenaar. Zodat inwoners met een vraag snel weten waar ze moeten zijn en effectief worden geholpen.  

• Om al onze doelgroepen goed op de hoogte te stellen van actueel nieuws, aanpassingen in ons aanbod vanwege 

corona, verhalen uit de praktijk en andere wetenwaardigheden hebben wij 31 digitale nieuwsbrieven uitgebracht. 

• De frontoffice heeft 280 telefoontjes gemiddeld per maand van inwoners,  (kandidaat)vrijwilligers en 

netwerkpartners binnen gekregen en afgehandeld. 
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Kengetallen Gemeente Wassenaar 11 wapenfeiten van  SMOW
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GOEDE SAMENWERKING MET PARTNERS

Samen met partners bereiken we meer. We nemen graag het initiatief om beter 
samenhangend aanbod te laten ontstaan. We doen ons best om onze partners goed te 

kennen en in te zetten waar nodig. We waken ervoor niet  hetzelfde te doen als anderen.

CONTINUÏTEIT EN KWALITEIT

We staan garant voor onze dienstverlening en beschikken over gekwalificeerde 
medewerkers. Onze medewerkers zijn sociaal werkers met een brede blik. Daarnaast 

heeft  iedereen zijn of haar specifieke deskundigheid toegespitst op één van de pijlers. We 
brengen onze basis op orde door voldoende personeelsinzet per pijler zodat continuïteit en 
kwaliteit gewaarborgd kunnen worden.

Onze dienstverlening bestaat uit relevante en toegankelijke 
welzijnsdiensten waarmee wij inwoners van Wassenaar en 
buurten sterker maken. We richten ons daarbij op 3 pijlers:

1Geldzaken en regelgeving: meer mensen financieel zelfredzaam, 
orde op zaken

2Meedoen en langer thuis: iedereen doet mee, 
zelf regie over het leven

3Mantelzorgondersteuning: mantelzorgers voelen zich gesteund 
en worden ontlast

We zijn dichtbij, zichtbaar, laagdrempelig en bereikbaar. Iedereen 
kan ons makkelijk vinden en voelt zich welkom bij ons.

We coachen klanten om het straks weer zelf te kunnen en 
laten hen waar mogelijk zelf de regie houden. 
We werken zo aan duurzame oplossingen.

Waar het kan, zetten we vrijwilligers in. Alleen met hen krijgen we ons 
werk goed gedaan en bereiken we meer mensen. Ook bieden we 
vrijwilligers zelf de mogelijkheid mee te doen aan de samenleving 

vanuit de gedachte dat iets doen voor een ander waardevol is.

De klant is leidend bij alles wat we doen. We werken actief 
en met onze partners aan oplossingen die de klant echt 
verder helpen. We voorkomen dat klanten onnodig worden 

doorverwezen (geen kastje-muur).

Onze welzijnsdiensten staan alle in het teken van 
voorkomen dat er een probleem ontstaat of 
voorkomen dat het erger wordt. We stellen zwaardere 

zorg uit en schalen zo snel mogelijk af: licht waar het kan, 
zwaar als het moet. Het tijdig signaleren – ook door de vele 
partners en buurtbewoners - speelt hierbij een essentiële rol.

PREVENTIEF

LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK

KLANT CENTRAAL

COACHEND NAAR ZELFREDZAAMHEID

MET VRIJWILLIGERS WAAR HET KAN

Speerpunten van de organisatie

Hoe werken wij?
Drie pijlers:
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• Wassenaar ca. 2200 ZZP-ers telt
• 510 ondernemers in Wassenaar gebruik hebben gemaakt van de ToZo-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers)
• in Wassenaar ruim 600 huishoudens ( één op de twintig) in armoede leven, zij hebben een inkomen tot 110% van het 

wettelijk sociaal minimum 
• het leven in armoede bij 64% van de minima-huishoudens langdurig (langer dan 3 jaar) is
• sommige gezinnen die zich bij ons melden € 60 per week hebben voor eten/drinken/kleding/schoolspullen etc.
• wij 25 inwoners hebben geholpen via het Steunfonds SMOW voor directe levensbehoeft en
• het aantal deelnemers van de Voedselbank  42 is.

Toegankelijke hulp bij administratie en schulden

Samen schulden voorkomen:regelgeving
Geldzaken

en 
Wist u dat...

Als mensen het overzicht verliezen over hun financiële situatie, is het belangrijk 
om snel actie te ondernemen om erger te voorkomen en de gevolgen te 
beperken. 

Daarom gaan wij erop af en werken we integraal met andere partijen. 
Om te zorgen dat minder inwoners financiële belemmeringen  ervaren  om  mee  te 
doen, hebben we de volgende toegankelijke  ondersteuning:

Met de inzet van 11 budgetmaatjes helpen wij inwoners bij het op orde krijgen van de administratie, 
en motiveren en begeleiden wij hen tijdens een traject van een jaar bij het op orde houden van hun 
budget. Hiermee voorkomen we dat mensen weer terugvallen in problematische schulden. 112 
mensen hebben langdurende ondersteuning gehad van onze budgetmaatjes en/of sociaal werker. De 

borging van de kwaliteit van deze dienstverlening wordt bereikt door het maken van heldere afspraken tussen 
de klant en de vrijwilliger. Gedurende het hele traject is er nauwe afstemming en ondersteuning, waar nodig 
van de sociaal werker. De sociaal werker is vaak casusregisseur en betrekt andere organisaties en hulpverleners 
bij het mede oplossen van de problematiek. Er is dan meer nodig om alles weer op orde te krijgen. Voor de 
budgetmaatjes zijn diverse online trainingen en casuïstiekbesprekingen georganiseerd.

Stichting Steunfonds SMOW verleent steun in incidentele armoedesituaties waarvoor geen middelen uit 
andere bronnen beschikbaar zijn. Alleen aanvragen vanuit SMOW worden in behandeling genomen. 
In 2020 waren er 25 aanvragen en heeft  het Steunfonds een totaalbedrag van €8.400 uitgekeerd in 

samenwerking met ICW, de diaconie van de PGW en anderen.  
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Op een zonnige lock-down ochtend ontmoet ik telefonisch Dory van Welsen, SMOW vrijwilliger/ondersteuner 
bij financiële, fiscale en administratieve vragen of problemen van SMOW klanten. 

Ze groeide op in Den Haag in een bevoorrecht milieu als jongste van 3 kinderen.  Ze studeerde o.a. in de Verenigde 
Staten, en heeft  een bedrijfs- en bestuurskundige achtergrond. 30 jaar geleden kwam ze met man en hond vanuit 
het Haagse Marlot in Wassenaar wonen, waar ze naast haar werk en gezin al direct actief werd in de buurtvereniging, 
de bridgeclub en de beleggingsstudieclub. En een fijne vriendenkring opbouwde.               

Een rijk werkverleden - in zowel binnen- als buitenland in belangrijke bestuurlijke en adviserende functies bij o.a. 
TNO, diverse overheidsinstanties en in Wassenaar (VVD, Van Ommerenpark) - sloot ze 5 jaar geleden af  toen ze 70 
werd en met pensioen ging.  Ook toen bleef deze “werkbij” niet stilzitten.  Haar drive maatschappelijk betrokken 
te blijven, een nuttige bijdrage te leveren in direct contact met mensen in het dorp,  bracht haar ertoe te reageren 
op een SMOW advertentie. Haar passie om financiële, fiscale en juridische problemen te doorgronden, gepaste 
oplossingen te zoeken, haar kennis, ervaring, communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen toe te 
passen, maken van haar de ideale hulpverlener. 

De prikkel om dit werk te doen was haar brede ervaring als mantelzorger. “De jongste zijn in het gezin/groep loopt 
als rode draad door mijn leven” zei ze met als gevolg dat ze eigenlijk als vanzelfsprekend  aanspreekpunt werd voor 
hulp in nood en een luisterend oor.  Vrienden, familie, kennissen en thans SMOW klanten kunnen op haar leunen 
en bouwen.  

Bij SMOW heeft  Dory inmiddels zo’n 40 mensen finacieel op weg geholpen en lacht de toekomst hen weer toe.  Ze 
vindt de combinatie van allerlei oorzaken en de problemen die daaruit voortvloeien een boeiende kluif om met de 
nodige volharding haar tanden in te zetten. Ze heeft  op deze weg fantastische, sterke en moedige mensen (vooral 
vrouwen) leren kennen.  De interactie en de vele blije mensen die het werk heeft  opgeleverd vindt ze heel verrijkend. 

Aan het einde van ons gesprek heeft  Dory een wens. Ze hoopt van harte dat de overheid in de komende jaren 
de 18-jarigen - oft ewel de nieuwe meerderjarigen - een degelijke voorbereiding en begeleiding meegeeft  voor het 
beter overzien en hanteren van de financiële verantwoordelijkheden die ze plots in de schoot geworpen krijgen. 
We leven in een complexe maatschappij. Scholen zouden daar een belangrijker rol in moeten spelen.  Daaraan 
meewerken en meedenken lijkt haar fantastisch. 

Krachtige dame  met gave Krachtige dame  met gave Voorbeelden uitVoorbeelden uit
voor doorgronden en oplossenvoor doorgronden en oplossen

DoryDory

Bij ons wordt een jong, samenwonend stel aangemeld met drie kinderen waaronder een baby. 
Ze hebben financiële problemen en zoeken hulp om overzicht te krijgen. Het is onduidelijk 
welke schulden er zijn en bij wie. Meneer is zijn baan kwijtgeraakt en de uitkering is nog 
niet toegekend door het UWV waardoor er achterstand is ontstaan bij betaling van de vaste 

lasten.  Na een intake met de sociaal werker wordt budgetmaatje Rutger aan hen gekoppeld. De klik 
tussen de beide mannen is goed. Meneer komt met zijn administratie en inloggegevens en samen met 
Rutger maakt hij een schuldenoverzicht. De schulden zijn hoog en schuldsanering is noodzakelijk.  
De vrijwilliger helpt bij het aanleveren van de benodigde papieren voor dit traject. Hij motiveert en 
complimenteert meneer en vraagt steeds na of afspraken zijn nagekomen en informatie is opgestuurd.  
Meneer doet het zo veel mogelijk zelf maar kan bij Rutger terecht met vragen. Hij zegt hierover: “Ik 
vraag hem te checken of wat ik doe goed is en kopieer hem in de mails; Rutger helpt als dat nodig is.” 
Inmiddels is het schuldhulptraject gestart en loopt ook het budgetbeheer zodat alles op tijd betaald 
wordt. Het gezin krijgt leefgeld voor de wekelijkse boodschappen en een voedselbankpakket. Meneer  
heeft  inmiddels een nieuwe baan en gaat binnenkort weer aan het werk. Zo zijn ze over enige tijd ook 
financieel weer zelfredzaam.

Anna, een alleenstaande moeder met drie schoolgaande kinderen, 
wordt bij ons aangemeld omdat zij haar brieven niet goed 
begrijpt en er betalingsachterstanden zouden zijn. Zij spreekt 
matig Nederlands en wil graag leren om haar eigen administratie 

te doen. Na een uitgebreide intake bij de sociaal werker krijgt zij een 
budgetmaatje toegewezen die haar een jaar gaat ondersteunen. Zij bekijkt 
samen met Anna de maandelijkse inkomsten en uitgaven en bespreekt 
deze met haar. Ze vragen minimaregelingen aan en Anna krijgt tips om 
te bezuinigen. De klik tussen beiden is goed en ze lachen veel; Anna is 
zichtbaar opgelucht met de hulp. Zij leert hoe ze moet budgetteren zodat 
ze maandelijks rondkomt en de betalingsachterstanden die er zijn, kan 
wegwerken. Daar is discipline voor nodig en een steuntje in de rug als het 
moeilijk is. Het budgetmaatje helpt haar om de juiste keuzes te maken en 
haar te coachen naar financiële zelfredzaamheid. Na een jaar is Anna in 
staat om alles zelf te regelen en rond te komen van haar inkomsten. Zo kan 
ze blijven wonen in haar huis, groeien haar kinderen in rust op en heeft  ze 
zelfs soms wat geld voor een extraatje.

de praktijkde praktijk
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Met cognitieve beperking toch zelfstandig door ondersteuning vrijwilliger 

Vrijwilliger Sabine bezoekt mevrouw (68) gemiddeld twee wekelijks en sinds Corona hebben ze vooral  
telefonisch contact. Ze kennen elkaar inmiddels goed . Mevrouw heeft  cognitieve problemen, is 
alleenstaand en heeft  weinig inzicht in planning en structuur.  Zij vindt het moeilijk om zelf haar financiële 
administratie te doen, ziekenhuisafspraken bij te houden en goed voor zichzelf te zorgen. Sabine kijkt naar 

haar om, vraagt hoe het met haar gaat en zet de afspraken op  de kalender. De betalingen gaan automatisch en 
af en toe helpt Sabine met een losse betaling en regelmatig bekijken ze samen de financiën. Als het in huis of met 
mevrouw niet goed gaat trekt Sabine aan de bel bij de thuiszorg. Mevrouw heeft  een zus en nichtjes die af en toe bij 
haar komen maar zich liever niet bemoeien met de financiële administratie. Door de hulp van Sabine kan mevrouw 
dit toch zelf blijven doen.

Meneer (85) heeft  Parkinson, krijgt intensieve thuiszorg vanuit SWZ en hulp bij zijn administratie van een 
vrijwilliger van SMOW. Samen nemen zij de post door, gooien weg wat weg kan en ruimen op. De vrijwilliger 
zegt hierover: “Het is een aardige man die ook graag meewerkt en zegt wat weg kan en wat bewaard moet 
blijven”. Meneer wilde graag een hulpmiddel van Vegro voor onbepaalde tijd lenen omdat hij vanwege 

Parkinson hier niet zonder kan en niet steeds om verlenging wil vragen. De vrijwilliger heeft  contact met Vegro 
opgenomen en dit voor hem geregeld.  Meneer maakt ook gebruik van onze hulp bij de aangift e Inkomstenbelasting. 
Beide SMOW-vrijwilligers kennen elkaar en stemmen dit met elkaar af. Het brengt meneer rust dat het op deze 
manier gaat; hij weet dat zijn financiële administratie en belastingen op orde zijn en heeft  nog steeds de regie over 
zijn leven in eigen hand. 

Voorbeelden uitVoorbeelden uit
de praktijkde praktijk
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Hulp bij de administratie thuis:

Mensen die moeite hebben hun administratie 
overzichtelijk te houden en formulieren in te vullen, 

kunnen een beroep doen op de 22 vrijwilligers van de 
thuisadministratie.
In 2020 zijn er 64 inwoners thuis ondersteund, 
regelmatig of eenmalig. Dit vond voornamelijk op 
afstand plaats vanwege corona, maar soms ook met een 
huisbezoek. 
De vrijwilligers zijn gekwalificeerd en getraind. Zij 
praten ook over andere zaken die mensen bezighouden. 
Doel is dat de interventies mensen helpen om weer 
zelfstandig te handelen en langer thuis te blijven 
wonen. De doelgroepen zijn vooral ouderen op leeft ijd 
en anderstaligen. Indien er reden is tot zorg, geeft  de 
vrijwilliger dit in overleg met de klant door aan de 
sociaal werker. Die onderneemt dan actie om erger te 
voorkomen.

Een team van vier vrijwilligers biedt mensen hulp bij het lezen van formele brieven, invullen van formulieren of aanvragen van 
financiële regelingen. In 2020 is er voornamelijk op afspraak gewerkt en is het open inloopspreekuur vanwege de corona-

maatregelen niet gehouden. Er zijn 50 klanten geweest met hulpvragen. Veel vragen gaan over het aanvragen en checken van 
huur-en zorgtoeslag, aanvragen kwijtschelding lokale heff ingen en meldingen WMO. Zo wordt voorkomen dat mensen later 
problemen krijgen door niet-tijdige of onjuiste aanlevering van informatie aan instanties. Dat voorkomt veel (extra) werk ook aan 
de kant van deze instanties en draagt bij aan verhoogde zelfredzaamheid van inwoners. Om de vrijwilligers goed te ondersteunen  
is een start gemaakt met het opzetten van een digitale kennisbank waar   informatie over de diverse onderwerpen door de 
vrijwilliger makkelijk te vinden is.

FormulierenbrigadeFormulierenbrigade
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In 2020 liep het door corona allemaal anders. Eind januari hadden we zoals altijd met de Belastinginvullers de 
startbijeenkomst gehad, gevolgd door de scholing in februari. En net toen de invullers afspraken hadden gemaakt 
met hun klanten voor de huisbezoeken, kwam het coronavirus. Het is bewonderingswaardig hoe ze dit met elkaar en 
met de klanten hebben oplost. Er is uitstel aangevraagd tot 1 september, en zodra het weer kon, zijn ze verder gegaan 
en zijn alle klanten geholpen.

Pilot project Armoederegisseur:

Deze pilot is in 2020 gestart en loopt 2 jaar. De armoederegisseur draagt zorg voor het beter bereiken van verschillende 
doelgroepen (ook de werkende minima). Hij scherpt werkprocessen van alle betrokken partijen aan, stimuleert 
samenwerking, trekt vastgelopen casussen vlot, analyseert deze casussen en komt met verbetervoorstellen. Inmiddels is 

de armoederegisseur een belangrijke spin-in-het-web geworden en wordt hij snel gevonden door de netwerkpartners die weten 
wat ze kunnen verwachten. Er is veel behoeft e aan duidelijke regie op casussen en het tegengaan van versnippering.  De inwoner 
loopt daarin vast, ondanks alle goede bedoelingen van de professionals. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van de 
Wassenaarse Schuldenroute met een duidelijk stroomschema die nauw aansluit bij de Nationale Schuldhulproute. Eff iciëntere 
samenwerking staat ook de komende periode centraal, evenals een eff ectievere en slagvaardige overlegstructuur. Hierdoor wordt 
het schuldenprobleem sneller en eff ectiever opgepakt en worden inwoners beter in eigen kracht gezet. Het breder toepassen van 
een stress-sensitieve werkwijze (bv Mobility Mentoring) zoals genoemd in het nieuwe beleidsplan Schulpdhulpverlening 2021 – 
2024 draagt daar positief aan bij.   

Zelfstandigenloket,,

Kerngegevens va
n 

de belastinginvulhul
p

voor zelfstandige ondernemers in zwaar weer

Eind 2020 zijn we met dit loket gestart: ondernemers en zzp-ers kunnen hier 
terecht met tal van vragen m.b.t. regelingen, noodsteun, aanpak schulden, 
nieuwe werk, doorgaan met het bedrijf of niet. Ook vragen of zorgen over 

emotionele stress of de balans tussen werk en privé kunnen hier neergelegd 
worden.
Met een sociaal werker van SMOW worden de vragen geïnventariseerd en 
sommige zaken al meteen opgepakt. Indien er expertise nodig blijkt vanuit de 
ondernemersgroep Wassenaar (deze bestaat uit ervaren ondernemers die hun 
kennis en ervaring graag inzetten) of een andere partij, dan wordt er gezamenlijk 
opgetrokken en kijken we met elkaar wat er gedaan kan worden. We werken met 
een brede mix van expertises waardoor alle soorten vragen beantwoord kunnen 
worden. Reeds vóór de start van het loket zijn we al door diverse ondernemers in 
zwaar weer benaderd. Begin 2021 zal er actieve PR voor het loket plaatsvinden.  

• 14 complexe vastgelopen casussen opgepakt: financiële stabiliteit gecreëerd; alle inwoners   hebben meer (zelf)vertrouwen 
gekregen, ervaren minder stress en zijn in staat om te werken aan zelfredzaamheid en aan een duurzame oplossing.
• 1 huisuitzetting voorkomen
• 5 zorgmijders accepteren hulp

Belangrijke resultaten:

Belastinginvulhulp

240 inwoners die moeite hebben met belastingzaken, aangift es, inwoners die moeite hebben met belastingzaken, aangift es, 
toeslagen of voorzieningen (bijv. aft rek zorgkosten), hebben in 2020 toeslagen of voorzieningen (bijv. aft rek zorgkosten), hebben in 2020 
een beroep gedaan op de 14 vrijwilligers van de belastinginvulhulp. een beroep gedaan op de 14 vrijwilligers van de belastinginvulhulp. 
Deze bezoeken mensen thuis en signaleren soms daarbij ook Deze bezoeken mensen thuis en signaleren soms daarbij ook 
problemen op andere leefgebieden. In overleg met de klant wordt problemen op andere leefgebieden. In overleg met de klant wordt 
dit teruggekoppeld aan de sociaal werker die actie onderneemt. dit teruggekoppeld aan de sociaal werker die actie onderneemt. 
Hierdoor worden financiële en andere problemen voorkomen. Hierdoor worden financiële en andere problemen voorkomen. 

Sinds drie jaar kunnen inwoners hun aangift e ook laten invullen Sinds drie jaar kunnen inwoners hun aangift e ook laten invullen 
in de Bibliotheek Wassenaar. In de maanden maart en april in de Bibliotheek Wassenaar. In de maanden maart en april 
houden twee vrijwilligers van SMOW wekelijks belastingspreekuur. houden twee vrijwilligers van SMOW wekelijks belastingspreekuur. 
Zij doen de aangift e inkomstenbelasting en checken de toeslagen. Zij doen de aangift e inkomstenbelasting en checken de toeslagen. 
De bibliotheek stelt hiervoor een ruimte en laptops ter beschikking De bibliotheek stelt hiervoor een ruimte en laptops ter beschikking 
en zorgt voor de planning bij aanmelding. en zorgt voor de planning bij aanmelding. 
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Meedoen en
In 2020 hebben we 10 voorlichtingsbijeenkomsten en workshops over 3 thema’s georganiseerd waaraan 45 

mensen hebben deelgenomen. Een aantal bijeenkomsten werd verzorgd door Indigo, onderdeel van Parnassia. De 
bijeenkomsten waren altijd fysiek en vonden in kleine groepjes van 4 á 5 deelnemers plaats. Bereikte resultaten: 

voorkomen van eenzaamheid, beter inzicht in eigen gedrag en gedachten, bevorderen van zelfinzicht en sociale 
vaardigheden, positief actie en initiatief leren nemen. 

Dagelijks zorgen wij dat zoveel mogelijk inwoners kunnen meedoen, dat zij 
zelf de regie over hun leven kunnen voeren en dat zij minder afhankelijk zijn 
van zorg, overheid en loketten. Wij willen inwoners het gevoel geven dat 

zij ertoe doen en helpen hen ook aan een zinvolle invulling van de dag. En, waar 
mogelijk, leggen we het eigenaarschap terug bij de mensen zelf: wij geloven in de 
kracht van inwoners. Zelfstandig wonen is een groot goed. Zeker als je door ziekte, 
ouderdom of een beperking (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebt, is het fijn 
als je in je vertrouwde omgeving kunt blijven. SMOW bekijkt samen met inwoners 
welke mogelijkheden er zijn voor hulp en ondersteuning, bv. door inzet van een 
vrijwilliger of maatje. En vooral wat inwoners zelf kunnen doen met inzet van hun 
eigen netwerk. 

“Wat als mijn situatie in de toekomst gaat veranderen, wat zijn dan de 
mogelijkheden?” 

We bieden daarvoor de volgende ondersteuning: 

ontmoetenontmoeten
Wist u dat...

Voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen Preventie 

• Creatief project: met een bijdrage van Rotary ter Horst en mogelijke 
steun van het Fonds Wassenaar zetten wij een serie  workshops op 
waarin  een groep inwoners gezamenlijk  een  “kunstwerk” maken. 

• Positief Denken: Valkuilen in je denken vermijden 
en de negatieve gedachten spiraal ombuigen.

• Vriendschap:   De deelnemers 
hebben meegekregen welke verwachtingen 
m.b.t. vriendschap reëel zijn en welke rol zij 
hierin zelf kunnen spelen.  

vaardigheden, positief actie en initiatief leren nemen. 

• Gesprek over wezenlijke dingen: Het voeren van deze gesprekken stimuleert het gevoel 
van saamhorigheid onder bewoners en geeft  verbondenheid.  Het is verrijkend om over 
allerlei vragen zoals  “Doet iemand weleens wat voor mij en doe ik weleens iets voor 
iemand anders” met elkaar van gedachten te wisselen.   

 met een bijdrage van Rotary ter Horst en mogelijke 

• 13% van de inwoners van Wassenaar 75 jaar of ouder is, en dit percentage de komende jaren stijgt
• In Nederland meer dan 50% van de 75+-ers zich eenzaam voelt
• Mensen die lijden aan ernstige of zeer ernstige eenzaamheid tot een jaar later nog 40 tot 50 procent hogere 

zorgkosten maken dan mensen die zich niet eenzaam voelen. 
• De pandemie ervoor heeft  gezorgd dat eenzaamheid onder jongeren en studenten meer zichtbaar en meer 

bespreekbaar is geworden
• In Wassenaar het percentage mensen met dementie die nog thuis wonen het hoogst van heel Nederland is
• Wetenschappers denken dat tot 30% van het aantal gevallen van dementie voorkomen kan worden, als we allemaal 

gezonder gaan leven. 
• Bewegen de beste interventie is om vallen te voorkomen, en ook bijdraagt in het voorkomen van dementie
• Eén ons Welzijn een kilo Zorg voorkomt?
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Onafhankelijke cliëntondersteuning:  Wanneer inwoners er niet uitkomen met aanvragen bij een instantie 
zoals het Wmo-loket, dan kan hulp in de vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning worden ingeroepen. De 
sociaal werker ondersteunt de inwoner bij dit gesprek. Zij bereidt dit gesprek samen met de inwoner voor en 
biedt kortdurende ondersteuning tijdens dit proces. SMOW werkt hierin samen met MEE. In 2020 hebben we 19  
klanten ondersteund. 

Individuele ondersteuning en welzijnsadvies-algemeen

Wij onderscheiden 3 typen individueel welzijnsadvies:

1

Welzijnsgesprek –  Samen de draad oppakken :  Na een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een 
partner voeren sociaal werkers met klanten een aantal ondersteunende gesprekken waardoor ze hun situatie 
weer beter kunnen hanteren. In 2020 voerden we 50 welzijnsgesprekken met 23 klanten.2

Seniorenadvies 65+ :   Bij sterk verschilende thuissituaties bieden wij informatie aan ouderen, familie 
of professionals over ondersteuningsmogelijkheden. Dit doet zich bij voorbeeld voor bij een plotseling 
verminderde gezondheid, na een ziekenhuisopname of wanneer het sociale netwerk wegvalt. 
De seniorenadviseur adviseert daarbij, biedt praktische hulp, houdt de vinger aan de pols en loopt soms een 
poosje mee totdat de situatie genormaliseerd is.  In 2020 hebben we 22 senioren bijgestaan.

3

Vragen en problemen op de verschillende leefgebieden worden opgepakt door de sociaal werkers.  
Meestal kan in een beperkt aantal gesprekken de klant verder worden geholpen, bv met een gericht advies 
het eigen netwerk meer te betrekken of met doorverwijzing naar een andere maatschappelijke (vrijwilligers)

organisatie. We zetten daarbij in op preventie en lichte oplossingen in de eigen omgeving waar dit kan. Wmo-
indicaties kunnen zo worden voorkomen of uitgesteld. In 2020 hebben wij 64 inwoners ondersteund. 

Veel mensen missen het sociale contact, een gezellig praatje en het even 
koff iedrinken bij elkaar. Dit bracht ons op het idee om een Online-koff ie-
uurtje in te voeren. Hiermee konden de mogelijke deelnemers, goed begeleid 

door ons, zich ook meteen verder ontwikkelen in hun digitale vaardigheden. In de 
praktijk hebben we minimale deelname gehad aan het koff ie-uurtje. Men ervaarde 
het toch als spannend om met vreemde mensen zomaar en op een beeldscherm 
aan de koff ie te gaan. Maar het is zeker niet voor niets: we hebben verschillende 
mensen online op weg geholpen en ze de eerste stap laten maken met deze voor 
hen nieuwe vorm van communicatie. Daarnaast is de ontwikkelde toegang naar 
deze bijeenkomst heel gebruiksvriendelijk en wordt die inmiddels ook gebruikt 
voor andere bijeenkomsten, zoals de workshop “Gesprek over wezenlijke dingen”.   

Tevens wisten ook externe partijen ons te vinden voor ondersteuning op digitaal 
vlak. We hebben ons netwerk ingezet om 7 oudere inwoners te kunnen laten 
deelnemen aan een online-bingo, georganiseerd door de Lions in november. 

Koffie uurtje online (P
ilot)

Koffie uurtje online (P
ilot)
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Voor mensen die fysieke of geestelijke beperkingen hebben om zelfstandig boodschappen te kunnen doen is er het 
project Samen Winkelen.  Mensen kunnen daarbij samen met een vrijwilliger gaan winkelen of de boodschappen 
laten verzorgen door een vrijwilliger. In het intake-gesprek merken wij vaak dat er meer speelt en blijkt Samen 

Winkelen een laagdrempelige binnenkomer om ook andere problemen (bijv. eenzaamheid) op te pakken. Door Covid 
19 is de behoeft e aan een telefonisch praatje of een gesprek tijdens een wandeling sterk toegenomen. Mensen ervaren 
een moment van gezelligheid, en de boodschappen komen ook in huis. In 2020 maakten 30 klanten gebruik van deze 
service die verzorgd werd door 25 actieve vrijwilligers. 

Samen winkelen:   
Welzijn op recept: 

Vanaf juni 2019 zijn de huisartsen samen met SMOW gestart met welzijn-op-recept. Via een verwijzing “recept 
voor welzijn” komen patiënten bij de welzijnscoach terecht. Samen wordt gekeken welke mogelijkheden en 
activiteiten passend zijn om weer een goede draai aan het leven te geven. Hierdoor worden eenzaamheid of 

andere psycho-sociale problemen tegengegaan en duurdere zorg voorkomen. In 2020 hebben er vele huisartsen 14 
recepten welzijn uitgeschreven en zijn er 56 contactmomenten geweest met en rond deze doorverwezen patiënten.  
Door Corona is het aantal verwijzingen sterk achtergebleven bij de verwachting (35); de bekendheid van welzijn-op-
recept en de behaalde resultaten zullen zeker verder groeien. Welzijn-op-recept wordt 2x per jaar geëvalueerd met de 
huisartsen waarbij verbeterpunten worden vastgesteld en opgepakt

Een dame is verwezen in verband met rouwverwerking en toenemende 
mantelzorgtaken.  De rouwgevoelens hebben d.m.v . gesprekken een betere plek 
kunnen krijgen.  Zij heeft  vele handvatten gekregen om om te kunnen gaan met de 

dementie van haar echtgenoot. Ook de echtgenoot heeft  zijn aandoening beter kunnen 
accepteren en is rustiger geworden. Hun relatie is verbeterd en mevrouw is veel beter 
in haar vel komen te zitten waardoor ook haar gezondheidsproblemen verminderd zijn.   

  

Een andere dame werd met een Welzijn-op-recept verwezen met somberheid/
eenzaamheidsklachten.  Er is een uitgebreid gesprek met mevrouw gevoerd over wat 
zij nodig heeft . Haar behoeft e lag in contact, het hebben van een maatje. Hierin hebben 

we voorzien in de vorm van een vrijwilliger die nu wekelijk met haar wandelt. Zij voelt zich 
hierdoor heel erg ondersteund.  

Via Welzijn-op-recept is een dame doorverwezen met klachten als overspannenheid en 
vermoeidheid. Haar moeder, voor wie zij de laatste periode gezorgd heeft , is na een 
ernstige ziekte overleden. We hebben een aantal inzicht gevende gesprekken gevoerd. 

Ze is erachter gekomen wat zij zelf belangrijk vindt, heeft  enige tijd nodig gehad voor rouw en 
daarna een besluit kunnen nemen over een volgende stap in haar leven. Dat geeft  veel positieve 
energie.

Een dame wordt naar ons verwezen 
vanwege licht depressieve 
klachten, mede ontstaan door het 

overlijden van haar echtgenoot. Fysiek 
is er ook wat achteruitgang waardoor 
boodschappen doen steeds lastiger 
wordt. Een vrijwilliger met een auto 
en altijd een goed humeur is aan haar 
gekoppeld: ze is zienderogen opgeknapt.  

Een vrijwilliger heeft  door een 
handicap weinig om handen 
en heeft  er erg veel moeite mee 

niet “van nut” te kunnen zijn voor de 
maatschappij. Hij krijgt een gevoel van 
zingeving door wekelijks voor een oudere 
dame en maandelijks voor een oudere 
heer boodschappen te doen. Het mes 
snijdt duidelijk aan twee kanten.

Open eettafel: Voor iedere Wassenaarder bestaat de mogelijkheid om gezellig samen te 
eten bij de dagelijkse Open Eettafel van SMOW, bijvoorbeeld omdat zelf koken moeilijker 
wordt.  
In 2020 zijn er alleen in de eerste maanden van 2020  Open Eettafels georganiseerd. Daarna 
waren we helaas genoodzaakt de eettafels op te schorten gezien de risico’s van deze 
groepsactiviteit. Na corona starten we dit weer op. Sociale persoonsalarmering:  Kwetsbare inwoners (mensen met een 

beperking, ouderen) kunnen bij SMOW advies vragen over de mogelijkheden 
van sociale alarmering. Indien nodig verzorgen wij ook de aanmelding bij de 
gekozen leverancier. In 2020 waren er  24 adviesgesprekken.

Voorbeelden uit de praktijkVoorbeelden uit de praktijk
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Vitaliteit en veiligheid voor ouderen in Wassenaar

Op initiatief van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) en SMOW is het project Vitaliteit & Veiligheid voor 
ouderen gestart. Door de samenwerking op te zoeken met verschillende organisaties en disciplines, wil de gemeente het 
aantal valongelukken onder ouderen verkleinen en de veiligheid in huis vergroten. Valongelukken hebben veel nadelig gevolgen. Naast de extra 

belasting voor de gezondheidszorg is een val, en de gevolgen 
daarvan, vaak een aanslag op de zelfstandigheid en mobiliteit. 

Ouderen hebben na een val meer moeite met bijvoorbeeld het op- en 
aflopen van trappen, douchen en schoonmaken. 

Ook zijn er (psycho-)sociale gevolgen van het vallen. Uit onderzoek 
blijkt dat een val veel invloed heeft op het zelfvertrouwen van ouderen. 
Velen blijken bang te zijn om opnieuw binnen- of buitenshuis te vallen. 
Ouderen worden daardoor minder actief na een val.

Gevolgen van valongevallen:

In de eerste helft van 2020 hebben we met andere partijen 
als SWZ, gemeente/WMO en praktijkondersteuners 
huisartsen de vragenlijst ontwikkeld die gericht is op 

vitaal ouder worden. De signalerende huisbezoeken die 
SMOW tot 2020 heeft uitgevoerd, zijn in de nieuwe opzet 
geïntegreerd en ook de vrijwilligers zijn betrokken bij deze 
bredere opzet. De vragenlijst wordt nu digitaal afgenomen, 
hetgeen mogelijk gemaakt wordt door samenwerking met 
de Stichting VVVS die ervaring heeft met dergelijke digitale 
projecten en de ICT-ondersteuning verzorgt. Een voordeel 
is dat de opvolgingsacties geautomatiseerd plaatsvinden, 
m.a.w. de partij die een vervolgactie moet doen, krijgt hiervan 
automatisch een email.   

In september is het project in twee sessies geïntroduceerd 
bij lokale partijen en hebben we het huidige en gewenste 
aanbod geïnventariseerd. Er is veel aanbod dat kan worden 
doorgenomen met de ouderen in het welzijnsgesprek, maar 
wat nog mist zijn valpreventietrainingen en fittests. Inmiddels 
is er met fysiotherapeuten en sportaanbieders overleg 
over uitbreiding van het aanbod. Het onlangs afgesloten 
Sportakkoord “Wassenaar in Beweging” geeft hiervoor goede 

ingangen.   

Eind november 2020 zijn de eerste uitnodigingen voor 
deelname door de gemeente verzonden aan in totaal 200 
inwoners die in dat jaar 78 zijn geworden. Van de 71 reacties 
waren er 12 die later contact wilden en 17 die nu contact van 
één van onze vrijwilligers op prijs stelden. Gezien de corona-
maatregelen hebben fysieke huisbezoeken plaatsgemaakt 
voor telefonische welzijnsgesprekken. Uit de gesprekken 
komt naar voren dat de meesten zich nog gezond voelen maar 
soms wel problemen hebben met de mobiliteit en het vervoer. 
Bijna de helft mist de sociale contacten en een kwart zou graag 
gebruik willen maken van valpreventietrainingen. Voor 9 
inwoners is er een vervolgactie uitgezet. In 2021 rollen we het 
project verder uit en gaan we grotere groepen 70+ benaderen. 
In het voorjaar staat er een actie van ruim 500 uitnodigingen in 
de planning. We hopen natuurlijk zo snel mogelijk de fysieke 
huisbezoeken weer op te kunnen pakken en de respons te 
verhogen door per kwartaal nieuwe groepen inwoners aan te 
schrijven. Inmiddels hebben we 9 enthousiaste vrijwilligers 
aan ons weten te binden, die graag de welzijnsgesprekken 
voeren.   

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. 
Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Het vervoer beperkt zich niet tot een bezoek aan 

ziekenhuis, dokter, fysiotherapeut of meedoen met activiteiten. Ook kan men ANWB AutoMaatje inschakelen als men een 
bezoekje wil afleggen, naar de kapper wil gaan of gezellig wil winkelen. Om gebruik te kunnen maken van ANWB AutoMaatje 
hoeven inwoners alleen maar contact op te nemen met de ANWB AutoMaatje coördinator bij SMOW. Aanmelden voor ANWB 
AutoMaatje is gratis, voor het ritje wordt alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 per kilometer aan de vrijwillige rijder 
betaald.   

In 2020 hebben we alle noodzakelijke flyers en materialen ontwikkeld, vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd en vrijwilligers 
en deelnemers geworven. De ANWB heeft ons getraind in het registratie- en matchingssysteem van AutoMaatje dat dus nu ook bij 
SMOW draait.  We hebben 2 enthousiaste vrijwillige coördinatoren geworven. Twee startmomenten voor een eerste officiële rit in 
juni en oktober waren gepland, maar helaas hebben we beide moeten annuleren vanwege Covid19.  Zodra de coronamaatregelen 
opgeheven worden, kunnen we meteen van start!

Begin oktober 2020 hebben we deze activiteit en de administratieve 
handelingen in één hand gebracht bij het Van Ommerenpark die 
de maaltijden van Tafeltje-Dekje al jaren bereidt.  

Tafeltje-Dekje maaltijdverzorging: 

In goed overleg hebben we alles afgestemd en krijgt iedereen de 
goed-gewaardeerde warme maaltijd keurig thuis bezorgd door de 

vele vrijwilligers. De coördinatie van deze activiteit is nu duidelijker 
belegd met verbeteringen in de communicatie SMOW blijft een 
adviesrol vervullen m.b.t. maaltijdverzorging in Wassenaar en biedt, 
indien gewenst, hulp bij de aanmelding.
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Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgondersteuning

Mantelzorger zijn is een grote verantwoordelijkheid en kan zwaar drukken op het 
leven van de mantelzorger en zijn omgeving. SMOW biedt daarom ondersteuning 
op momenten dat de mantelzorger dat nodig heeft .  In totaal hebben wij contact 
met 406 mantelzorgers.   

 Het aantal mantelzorgers dat afgelopen jaar in beeld is gekomen, groeit gestaag. 
De hulpvragen variëren van behoeft e aan een luisterend oor, een aanvraag 
voor maatwerkvoorzieningen of Persoonsgebonden Budget tot praktische 
ondersteuning. Veel mantelzorgers stellen het op prijs hun verhaal te kunnen 
delen met een onafhankelijk iemand zoals onze mantelzorgconsulent. Op die 
manier voelen zij zich ontlast en gehoord. De mantelzorgcafés ondersteunen 
daarbij en worden goed gewaardeerd.    

We bieden de volgende ondersteuning: 

We ondersteunen mantelzorgers met een maatwerk-aanpak bestaande uit informatieverstrekking, 
voorlichting, ondersteuning en praktische hulp. Belangrijkste doel is om te voorkomen dat 
mantelzorgers overbelast raken. Soms is één afspraak voldoende om zelf inzicht te krijgen in de 

situatie, meer kennis te hebben over mogelijke hulp om zelfstandig verder te kunnen. In 2020 zijn er 1.260 
klantcontacten geweest met 404 mantelzorgers. Dit corona jaar was voor mantelzorgers extra zwaar. Wij 
hebben naast de gewone contacten allen actief benaderd om te vragen hoe het met hen ging.

Wist u dat...
• in Nederland in 2019 vijf miljoen mantelzorgers 1,5 miljard uren aan mantelzorg besteedden. Gemiddeld 

besteedt een mantelzorger 300 uur aan het zorgen voor een ander. 
•  in Wassenaar bijna 8.000 mantelzorgers zijn en  2,4 miljoen uren aan mantelzorg besteed worden.
• in ons dorp ca. 700 mantelzorgers zwaarbelast of overbelast zijn 
• SMOW in 2020 meer dan 400 mantelzorgers geadviseerd of ondersteund heeft  
•  de komende jaren van verdergaande vergrijzing de druk op mantelzorgers alleen maar toeneemt
• Het investeren in het voorkomen van uitval van de mantelzorger zich snel terugbetaalt?

Individuele ondersteuning:

59% 41%

68% 32%

Aantal contacten met de mantelzorgers
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Ondersteuning tijdens corona

Doordat we minder op huisbezoek konden 
gaan door de aanhoudende besmettingen, 
hebben we vaker gebeld en zijn we in de 

zomermaanden begonnen met wandelgesprekken 
in de buitenlucht. We hebben veel mensen kunnen 
helpen die er doorheen zaten, door het bieden van 
een luisterend oor en door het geven van praktische 
adviezen over wat er wél kon. Door goed contact 
met landelijke partners als Mantelzorg.NL konden 
we mondeling, maar ook via onze nieuwsbrief, 
mantelzorgers goed op de hoogte houden van het 
laatste nieuws en snel duidelijkheid geven in tijden 
waarin soms niemand meer wist wat nog mogelijk 
was (bijv. over bezoekregelingen verpleeghuis, 
aantal  mensen thuis). In ernstige situaties zijn 
de kantoorbezoeken of huisbezoeken gewoon 
doorgegaan, zeker in de maanden waarbij er minder 
beperkende maatregelen van kracht waren. Onze 
ondersteuning hebben we, in soms aangepaste 
vorm, kunnen continueren.  We kunnen concluderen 
dat de groep zwaar belaste mantelzorgers nog 
extra belast is in de afgelopen periode. Het 
aantal schrijnende gevallen, ontstaan door het 
maandenlang wegvallen van de dagbesteding van 
de partner of een kind, is sterk toegenomen. Van 
de mantelzorgers is soms onwaarschijnlijk veel 
gevraagd. 

Volgende “waarderings-acties” hebben we uitgevoerd 
in dit ongekend zware jaar:  

• Een bloemenactie met 
de Lionsclub Wassenaar. In april 
hebben we 200 mantelzorgers
gebeld en hen gevraagd hoe 
het met hen ging en of 
ze prijs stelden op 
een bloemetje dat door 
de Lions zou worden bezorgd. 
Het leverde vele positieve 
reacties op.  

• Persoonlijk afgeven 
van een doos Merci-chocolade 
met bedankkaart door een aantal 
vrijwilligers op de Dag van de Mantelzorg 
op 10 november 2020. 

• Benaderen van mantelzorgers 
voor een kerstdiner voor twee personen, 
langsgebracht door de Lionsclub Wassenaar.  

De positieve, meewerkende houding van serviceclubs als  Lions 
en Rotary helpt ons natuurlijk zeer om voor inwoners die iets 
missen in brede zin, een bijzondere actie te kunnen doen. We 

hebben ontzettend veel leuke, warme reacties gehad: 

“Veel dank, wat fijn dat jullie aan ons denken! 

Leuke acties
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Diagnose dementie, huwelijk onder spanning, en 
dan? 

Met een Welzijn-op-recept van haar huisarts kwam 
mevrouw de B. bij SMOW terecht. Haar man was 
gediagnosticeerd met dementie. Dit kon hij moeilijk 

accepteren. Meneer was boos, achterdochtig en had het 
gevoel dat iedereen tegen hem was. Hierdoor kwam hun 
huwelijk zwaar onder druk te staan. Zelf had mevrouw begin 
dit jaar een zware operatie ondergaan. Door de coronacrisis 
kon zij heel beperkt revalideren. Ze werd depressief en 
wist niet meer hoe ze met de situatie om moest gaan. De 
medicatie antidepressiva maakte de situatie niet beter, ze 
voelde zich ‘een zombie’. Nadat we d.m.v. een bezoek van 
het echtpaar de B. op kantoor de situatie in beeld gebracht 
hadden, zijn we gestart met wandelgesprekken. Tijdens 
het kantoorbezoek heeft de mantelzorgconsulent aan 
mevrouw een boek overhandigd met korte verhalen over 
mantelzorgen, meneer bleek ook geinteresseerd in boeken 
en heeft tijdens hetzelfde bezoek het boek Hersenschimmen 
van J. Bernlef gekregen waarin in hij veel herkenning vond. 
Samen konden ze door het boek praten over wat er met 
hem aan de hand is, waardoor de verwerking voor beiden 
kon beginnen. De sfeer in huis verbeterde. Meneer ging zijn 
werkkamer opruimen en er was weer ruimte om contacten 
te leggen met oude vrienden. Samen gaan ze het traject 
aan. 

Mevrouw De G. partner of hulpverlener?  

Bij mantelzorgen komt een hoop kijken. Niet alleen 
praktische zaken, maar ook relaties kunnen 
veranderen door de zorg die steeds belangrijker 

wordt. Ook voor mevrouw de G. is de relatie met haar man 
veranderd. Meneer de G. (66 jaar) woont na het oplopen van 
hersenletsel in een verzorgingshuis. Het hersenletsel was 
erg ingrijpend voor zowel meneer als mevrouw de G. Door 
het coronavirus liep de druk in het tehuis erg op, waardoor 
mevrouw steeds meer hulpverlener en belangenbehartiger 
dan partner van haar man werd. Ook liep mevrouw al jaren 
met de onmacht om hun intimiteit samen te bespreken. Door 
een aantal wandelgesprekken met de mantelzorgconsulent 
is dit gevoel verder uitgediept, waardoor dit probleem 
bespreekbaar werd. Door een aantal wandelgesprekken 
met de mantelzorgconsulent kon mevrouw het trauma van 
het hersenletsel beter hanteren en ook de relatie met haar 
man bespreken. Hierdoor is er ruimte gekomen om niet 
alleen hulpverlener te zijn. 

VVoorbeelden uit   oorbeelden uit   
  de praktijkde praktijk

Aanvullende mantelzorg -mantelzorgmaatjes 

Met deze dienstverlening worden mantelzorgers 
ontlast door een vrijwillige ondersteuner die 
voor even de rol van mantelzorger overneemt. 

Daardoor kan de mantelzorger ontspannen en een 
moment voor zichzelf hebben. Steeds vaker komt er 
de vraag om dit voor dementerende partners op te 
pakken.   
 

 
 
Gelukkig vinden we in toenemende mate vrijwilligers 
die dit willen doen.  
We bereiden hen daar goed op voor door gerichte 
informatie te geven over de ziekte en over de 
betreffende bewoner.  
In 2020 waren er 24 vrijwilligers actief als 
mantelzorgmaatje. een informatiebijeenkomst 
“Omgaan met dementie” georganiseerd. 

Fietsmaatje Henk: “Frans wil zelfs bij koud weer 
fietsen”      

De aanvraag komt via de casemanager van SWZ. 
Zij vraagt een fietsmaatje voor een meneer met 
beginnende dementie. “Meneer is mantelzorger 

voor zijn vrouw maar het is voor hem belangrijk dat hij 
er regelmatig uit gaat”. Zijn korte-termijn-geheugen 
wordt wat minder maar een gesprek is zeker mogelijk. 
Een zoon en dochter van het echtpaar zijn op hun beurt 
mantelzorger voor hun beide ouders en werken bij hen 
thuis nu thuiswerken de norm is. De sociaal werker gaat 
op zoek naar een mantelzorgmaatje voor Frans en maakt 
samen met hem kennis bij Frans thuis. De klik blijkt goed; 
Frans en Henk hebben een gezamenlijke liefde voor 
muziek, zingen en fietsen. Henk is een  opgewekte man die 
graag een stukje mantelzorg overneemt van de kinderen. 
Frans heeft inmiddels op de fiets wat minder evenwicht 
en is soms gedesoriënteerd maar hij slaat niet graag over 
en wil zelfs bij koud weer fietsen zolang het gaat. Doordat 
Frans er regelmatig buiten op uitgaat, houdt hij de zorg 
voor zijn vrouw langer vol. Ook emotioneel is het een 
welkome afleiding. En de kinderen worden ontlast door dit 
(aanvullende) mantelzorgmaatje. Zij zien dat het hun vader 
goed doet om buiten te zijn en in beweging te blijven.  

Voorbeeld uit  de praktijk
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Smaragd
Ontmoetingspunt voor jong-volwassen mantelzorgers

Uitwisseling van ervaring en beleving 
staat centraal tijdens de maandelijkse 
bijeenkomsten van Smaragd. De doelgroep 

van Smaragd bestaat over het algemeen uit 
werkende mensen, bijv. ouders die de zorg voor 
een kind met een beperking hebben, of een 
jonge moeder die voor haar partner met een 
hersenziekte zorgt.  Zij lopen tegen andere dingen 

aan dan de oudere doelgroep van het mantelzorgcafé. Omdat Smaragd nog maar 
kort bestaat, is er naast de inhoudelijke avonden ook ruimte gemaakt om op 
laagdrempelige manieren elkaar beter te leren kennen. Zo hebben bijeenkomsten 
In de “goede zomermaanden” buiten plaatsgevonden en is er gepicknickt in de 
duinen. De zorgen worden even losgelaten en tegelijkertijd wordt er met elkaar 
gesproken over de moeilijke en mooie kanten van mantelzorg. In 2020 hebben 
we 10 bijeenkomsten georganiseerd waar 51 deelnemers bij aanwezig waren. Een 
van de meest memorabele avonden met Smaragd vond plaats op het moment 
dat de tweede coronagolf net haar piek bereikte. Hierdoor konden we niet fysiek 
afspreken, maar we wilden toch iets doen waardoor mantelzorgers er even ‘uit’ 
konden zijn. In samenwerking met de lokale fondsen hebben we daarom geregeld 
dat we een diner konden thuisbezorgen, zodat de mantelzorgers even niet 
hoefden te koken. Daarna was er door SMOW een pubquiz voorbereid met vele 
uiteenlopende vragen, ook wetenswaardigheden over Wassenaar. Dit werd een erg 
gezellige avond. We kregen leuke reacties: ”Wat een ontzettend leuke verrassing! 
Heel fijn om even niet te hoeven koken en met elkaar leuk bezig te zijn” 

Uitwisseling van ervaring en beleving staat centraal in de mantelzorgcafés. Deze 
bijeenkomsten bieden ontspanning, informatie, de mogelijkheid om gevoelens te 
delen en even weg te zijn uit de thuissituatie. Deelnemers worden goed op de hoogte 

gesteld van de mogelijke lokale, regionale en landelijke hulp die er is. 

In 2020 zijn er 12 cafés georganiseerd waar gemiddeld rond de 7 à 8 bezoekers van verschillende 
leeft ijden hun lief en leed konden delen. We hebben het afgelopen jaar noodgedwongen veel 
fysieke groepsbijeenkomsten afgezegd. Door een creatieve inzet van  ICT is er al snel een digitaal 
alternatief op touw gezet: het online mantelzorgcafé. Hierdoor konden de mantelzorgcafé’s 
vanaf april gewoon doorgaan. Natuurlijk was het coronavirus een veelbesproken onderwerp. 
Mantelzorgers deelden met elkaar ideeën, gedachten, tips en ervaringen over alles wat 
veranderde door de maatregelen.

Mantelzorgcafés voor ouderen 65+

Door  intensieve  mantelzorg veranderen ook vriendschappen, 
vandaar: NIVEA “Niet Invullen Voor Een Ander”. Tijdens deze 
thema-avonden, waarop we op creatieve wijze met psycho-

educatie zijn omgegaan, zijn er nieuwe inzichten ontstaan die helpen 
bij het omgaan met vrienden. De reacties waren zeer positief, en een 
potje Nivea-creme paste daar natuurlijk mooi bij. 

Themabijeenkomst Mantelzorg & Vriendschap

*aantal geregistreerde mantelzorgers75% 25%
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Om te voorkomen dat mantelzorgers voor 
verschillende hulpdiensten van het kastje naar 
de muur worden gestuurd, is het nuttig als 

mantelzorgers weten waar ze moeten zijn. Daarom 
werkt SMOW samen met partners toe naar een Centraal 
Mantelzorgpunt, waar alle deskundigheid over 
mantelzorg is gebundeld en waarbij de belangrijkste 
partners op het gebied van mantelzorg zijn aangesloten. 
Hierdoor is alle belangrijke informatie over mantelzorg 
direct (ook digitaal) beschikbaar en werken we niet langs 
elkaar heen.

“In het begin weet je gewoon nog niet goed waar je mee 
instemt. Mantelzorg is een dankbare taak maar voor 
je het weet, ben je er dag en nacht mee bezig. Door de 
mantelzorgondersteuning van SMOW krijg ik weer even 
de ruimte om aan mezelf te denken en kan ik weer even 
op adem komen.” 

Om in een onzekere tijd toch te kunnen mantelzorgen is de juiste informatie cruciaal. Zoals gezegd veranderde 
er (voornamelijk in de eerste golf) veel voor mantelzorgers: thuiszorg ging anders, PGB werd afgezegd, 
dagbesteding ging dicht, er werd een avondklok ingesteld, scholen gingen dicht, etc. In een samenleving 

waarin persconferenties elkaar zo snel opvolgden, is de juiste informatie cruciaal. Wat mantelzorgers konden 
verwachten, zowel van SMOW zelf als ook van partners (landelijk & lokaal), is daarom veelvuldig gedeeld met ons 
cliëntenbestand. Door uitvoerig contact met landelijke partners  zoals MantelzorgNL & Movisie, konden we snel met 
de juiste informatie komen waar mantelzorgers op dat moment veel aan hadden. Op die manier konden zij toch 
gebruik maken van de veranderde voorzieningen. 
In 2020 hebben we 24 nieuwsbrieven gemaakt en verspreid onder de mantelzorgers. Het bestand bestaat voor 47% 
uit mantelzorgers jonger dan 65 jaar. In 2021 willen we onderzoeken hoe we het bereik kunnen vergroten en hoe we 
de formule verder kunnen verbeteren door verschillende doelgroepen te definiëren.  

Werkgroep dementievriendelijk 
   Wassenaar

 

Naar aanleiding van de hoge cijfers en prognoses van dementie in Wassenaar zijn we in samenwerking met 
de casemanagers dementie in 2020  gestart met de ‘Werkgroep dementievriendelijk Wassenaar’. Met deze 
werkgroep hebben we veel overlegd over de huidige stand van zaken en de hiaten in het aanbod voor mensen met 

dementie. Hierdoor is de samenwerking geïntensiveerd, en hebben we helder in beeld wat het huidige aanbod nu is. Met 
de gemeente zijn we in gesprek over de doelen die we willen bereiken. Er is onlangs een Scan Dementievriendelijkheid 
Wassenaar uitgevoerd door Alzheimer Nederland die  goede handvatten voor een uitvoeringsplan biedt. Het komende 
jaar zullen we gebruiken om dit verder uit te werken, zodat iedereen die met dementie te maken krijgt, op het juiste 
moment naar de juiste persoon wordt doorverwezen

Dag van de Mantelzorg

Ook de dag van de mantelzorg zag er in 2020 heel anders uit dan gepland. Helaas konden onze ideeën voor fysieke 
bijeenkomsten niet doorgaan. Door middel van de ‘Merci-actie’ hebben we ons gehele mantelzorgbestand een 
hart onder de riem kunnen steken met een doos chocolade en een bedankkaart. Dit werd mogelijk gemaakt 

door een lokaal fonds. Door deze actie zijn er nieuwe cliënten bij ons terecht gekomen en hebben we met bestaande 
cliënten een vervolgafspraak gemaakt waar dit gewenst was. 

Nieuwsbrieven Centraal Mantelzorgpunt
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Informatie en advies
Telefonisch loket

Aan het begin van de opkomst van het Covid-19 virus waren er enorm veel telefoontjes van mensen met 
allerlei hulpvragen. Doordat de hulpdiensten snel konden worden opgeschaald, hebben we alle klanten naar 
tevredenheid kunnen helpen met zaken zoals hulp bij boodschappen, hulp met financiën, maaltijden, etc. 

Ook hebben we veel vragen m.b.t. de gevolgen van de coronamaatregelen ontvangen en beantwoord. Dit heeft  vele 
inwoners gerust kunnen stellen.   

De variatie aan vragen bij onze frontoff ice is groot. Onze frontoff ice-medewerkers staan met een klantgerichte houding 
iedere inwoner met raad en daad bij.  Ook van mensen die een algemene vraag hebben: “Waar moet ik zijn voor ...?” 
Gemiddeld komen er 280 telefoontjes per maand binnen waarvan 30 % bestemd is voor de sociaal werkers. De overige 
70 %  van de vragen worden of direct afgehandeld, beantwoord of doorverbonden of we zoeken het antwoord en 
bellen de inwoner op een later tijdstip terug.

Inkomende telefoontjes:

1. Dhr. J. belt namens zijn buurman i.v.m. slecht overzicht financiën, omdat hij een hersenbloeding heeft  gehad. 
2. Meneer vraagt om hulp bij zijn somberheid, de huisarts denkt dat hij het best bij ons terecht kan.
3. Weet niet waar hij aan moet kloppen, heeft  een bril nodig, maar heeft  geen geld,  is bang dat hij een gevaar in 

het verkeer is, is afhankelijk van zijn auto.
4. Dhr. H. wil schulden voorkomen, heeft  probleem met betalen van beugel van zijn zoon: €3.500,-. 

Zorgverzekeraar betaalt niet alles, betaalt maar tot 18e levensjaar (zoon wordt in december 18). Er blijft  nog 
€1.900,- over. 

5. Dhr. G. belt voor een vriend : man drinkt dagelijks erg veel en wil van hulp niets weten. Woont in een koophuis 
en heeft  ook schulden. Hij heeft  eigenlijk hulp nodig met financiën en verslavingszorg.  

6. Mw. M. heeft  terminale kanker, wil even doornemen wat voor mogelijkheden er zijn om haar te verlichten
7. Mw. L. is gevallen vorige week en woont alleen. Mw. wil info en hulp bij aanvraag rollator en misschien iets 

als personenalarmering. 
8. Dhr. B. is erg eenzaam, licht dementerend, zou wel iemand willen hebben om mee te praten, een ervaren 

iemand gezien de dementie.

Voorbeeldvragen uit de praktijk:

SMOW is voor veel inwoners het eerste aanspreekpunt waar ze met hun vragen 
terecht kunnen, omdat wij de weg kunnen wijzen naar oplossingen, binnen 

en buiten onze organisatie. We hebben in 2020 hard gewerkt om herkenbaar, 
laagdrempelig en bereikbaar te zijn als organisatie. Juist in de corona-periode 
is dat heel belangrijk gebleken. Inwoners hebben ervaren dat er een organisatie 
is die er echt voor hen is, hen ondersteunt en actief van goede informatie en 
voorlichting voorziet. Dit hebben we op de volgende wijzen gedaan: 

43%

Vrijwilligers

Geldzaken & regelgeving

2 %
Informa�e & advies

23%

24%

Meedoen & ontmoeten

Mantelzorg & meer

8%
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Naast inkomende telefoontjes zijn vanuit de frontoffice, ingegeven door de corona-problematiek, diverse 
belacties uitgevoerd met de centrale vraag: Hoe gaat het met u? Deze acties hadden als doel een vinger aan de 
pols te houden, soms iets leuks aan te bieden en onze hulpdiensten laagdrempelig beschikbaar te stellen in een 

tijd waarin fysiek contact bemoeilijkt werd. Een aantal voorbeelden van deze acties: 

Bloemenactie met de Lions in april 2020 waarbij 90 inwoners verblijd zijn met een bloemetje, langsgebracht door de 
Lions. 

Belactie in mei en juni naar ons klantenbestand: 250 klanten hebben we telefonisch benaderd en belangstelling 
getoond. Indien gewenst hebben we vervolg acties ondernomen.

Belactie mantelzorgers om te checken hoe het gaat en meteen het bestand te updaten. 

Kerstactie mantelzorgers: opgebeld en belangstelling gepeild voor kerstdiner van de Lions. Er zijn 30 diners 
langsgebracht, met grote waardering van de verraste ontvangers.  

Kerstactie Boodschappentas i.s.m. het Krachtfonds: 50 mensen een volle boodschappentas aangeboden die zij bij de 
Stille Kracht hebben opgehaald.  

We gebruiken Instagram, Facebook en Linked-
in om volgers op de hoogte te houden van 
ontwikkelingen binnen SMOW, te voorzien 

van relevante informatie, delen van succesverhalen 
en het werven van nieuwe vrijwilligers. We zien aan de 
statistieken op Facebook dat berichten vaker worden 
gelezen en dat er daarin dus een groei is te zien.  

 

Uitgaande telefoontjes en (bel)acties

Digitale nieuwsbrieven

Social media

Om onze klanten, vrijwilligers en netwerkpartners goed op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen 
zijn we gestart met het uitbrengen van digitale nieuwsbrieven. In 2020 hebben we er 11 uitgebracht: 4 edities 
voor klanten, 4 voor vrijwilligers en 3 voor netwerkpartners.   Daarnaast hebben we aan onze mantelzorgers 

apart nog eens 20 nieuwsbrief-edities verstuurd.  Actuele zaken, aanpassingen in ons aanbod vanwege corona, onze 
bereikbaarheid en ook ons nieuwe, digitale aanbod hebben we zo actief gecommuniceerd aan al onze doelgroepen. 
Onze e-mail-adressenbestanden hebben we het afgelopen jaar geüpdatet en aangevuld zodat de nieuwsbrieven op 
de juiste plaats aankomen.  

Met  Instagram hebben we een goede start 
gemaakt om de jongere doelgroep te 
bereiken en hen te laten weten dat SMOW 

zich ook inzet voor hen. Een mooie start die we in 
2021 verder uitbouwen met berichten die nog meer 
aansluiten bij deze groep.      

Verder zetten we in op het vergroten van ons bereik 
onder professionals op Linked-in. 
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Naast telefoontjes zijn er ook inwoners en vrijwilligers die 
binnenlopen en hun vragen aan de frontoff ice stellen. Veelal 
beantwoorden de medewerkers van de frontoff ice direct deze 

vragen, of er wordt een afspraak met een sociaal werker ingepland.  In 
2020 hebben we de vrije inloop grotendeels moeten inperken en zijn we 
op afspraak gaan werken. Wel was de frontoff ice dagelijks aanwezig om 
brieven en documenten voor een afspraak in ontvangst te nemen. De 
openingstijd van de frontoff ice (telefonisch en fysiek) is van 9.00 – 14.00 
uur.  

Fysiek loket

Voor het maken van afspraken met medewerkers hebben wij het 
videoloket geïntroduceerd. Klanten en netwerkpartners kunnen 
met ons een afspraak maken en via een eenvoudige klik op onze 

websitepagina “videoloket” leggen wij contact. Via video helpen wij klanten 
met vragen die ze hebben. Ook kunnen we dat doen met drie personen: 
bijv. een vrijwilliger, klant en een instantie (gemeente, belastingdienst). 
Gedrieën wordt dan snel de kwestie duidelijk. Een fysieke afspraak is 
daarmee ook niet nodig. Net iets persoonlijker dan de telefoon of mail, en 
ook inzetbaar voor een mini-overleg van meer dan  twee personen.  

In de Wassenaarse krant hebben we wekelijks aandacht besteed 
aan onze dienstverlening, met rubrieksadvertenties, verhalen van 
vrijwilligers en klanten, persberichten over innovatieve projecten en 

nieuwe samenwerkingsverbanden. We merken dat onze dienstverlening 
beter bekend raakt en worden steeds vaker actief benaderd vanuit andere 
partijen in Wassenaar. Ook leveren de advertenties direct meer telefoontjes 
en aanmeldingen op. Zeker voor de werving van vrijwilligers is dit een 
onmisbaar medium.  

Pers en advertenties 

Videoloket- beeldbell en
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EHet werven en behouden van vrijwilligers is van groot belang. SMOW wil vrijwilligers optimaal 
inzetten en hen de kans bieden om zinvol werk te verrichten dat goed aansluit bij hun wensen, 
ervaring en capaciteit. In juni hebben we een brainstorm-sessie gehouden met een breed-

samengestelde groep vrijwilligers en hen om input gevraagd voor ons beleid.  Dat leverde veel goede 
adviezen en nuttige inzichten op. Inmiddels hebben we een aantal acties opgepakt: we voeren met alle 
vrijwilligers een jaargesprek om met hen af te stemmen of het werk nog goed bevalt, er aanpassingen 
gewenst zijn en of wij als organisatie dingen kunnen verbeteren. We willen immers blijven leren en blijven 
werken aan onze kwaliteit. Tevens hebben we de formulieren herzien en gedigitaliseerd, een nieuwe 
vrijwilligersovereenkomst gemaakt en een centrale lijn in de waardering van vrijwilligers ontwikkeld. 
Ook het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt vast onderdeel van ons beleid. Voor 
nieuwe vrijwilligers gaan we drie keer per jaar een introductiebijeenkomst organiseren met uitleg over 
SMOW, over het vrijwilligerswerk (verwachtingen en grenzen stellen) en het concrete inwerken.  

We willen graag dat vrijwilligers met veel plezier bij SMOW werken en een goede ambassadeur zijn voor 
vrijwilligerswerk. In  Wassenaar doen veel mensen vrijwilligerswerk: dat kan nog best uitgebreid worden!  

Iets doen
voor een ander

IIn een samenleving die steeds individualistischer lijkt te worden, is het 
belangrijk dat we oog houden voor de ander. SMOW zet daarom in op het 
versterken van saamhorigheid; iedereen telt mee en samen kunnen we iets 

doen voor een ander. In Wassenaar is de bereidheid om iets voor een ander 
te doen groot en kunnen we rekenen op veel vrijwilligers. We vergroten het 
sociale netwerk van zowel inwoners als vrijwilligers en bieden inwoners de 
kans ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Deze versterking 
vanuit door vrijwilligers voor de organisatie van SMOW is van onschatbare 
waarde. Met onze diversiteit aan diensten werken we met vrijwilligers met zeer 
uiteenlopende achtergronden en met verschillende drijfveren voor het doen van 
vrijwilligerswerk. Toen de pandemie in maart uitbrak, hebben zich meer dan 80 
nieuwe vrijwilligers gemeld! Dat is een ongekend hoog aantal en een prachtig 
signaal van de hoge mate van betrokkenheid van deze medebewoners. 

Vrijwill igersbeleidVrijwill igersbeleid
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Op  de eerste zachte lentedag maken we kennis aan de 
keukentafel met Jane Hamstra, een warme, enthousiaste, 
sportieve 72 jarige dame met hart voor assisteren.  Ze is 

vrijwilliger bij SMOW voor “Welzijnsgesprekken” en “boodschappen 
doen”. 

Jane, geboren en getogen in Den Haag  in een warm gezin als één na 
de jongste van vijf kinderen. Na de middelbare school ging ze meteen 
aan de slag als kinderverzorgster, later als tandartsassistente.  Deze 
ervaring kwam goed van pas toen ze huwde en als doktersassistente 
haar man bijstond in zijn huisartsenpraktijk in Den Haag in de wijk 
Bezuidenhout. Daarnaast vervulde ze ook verschillende vrijwilligers 
functies o.a.  bij de Grote Kerk in Den Haag. 

Zo’n 10 jaar geleden gingen Jane en haar man Ronald met pensioen en huisden nog een poos in de praktijkwoning. 
Zo’n drie jaar geleden vestigden ze zich in Wassenaar aan de Oostdorperweg waar ze met heel veel plezier wonen 
midden tussen fijne buren. 

Stil zitten is niet aan Jane besteed. Naast hobby’s & sport (lezen, wandelen, golf) ging ze op zoek naar een vrijwillige 
bezigheid met een sociaal karakter.  Op de site van SMOW ontdekte ze de vacature “vrijwilliger Welzijnsgesprekken” 
die ze nu inmiddels al zo’n 2 jaar met veel enthousiasme vervult.  

Haar zorgervaring en een geduldig oor naast haar maatschappelijke interesse zijn de motor om tot actie over te 
gaan.  Naast de welzijnsgesprekken helpt ze ook als vrijwilliger bij ‘boodschappen doen’.    

Door het contact met de klant via deze vrijwilligerstaken wordt al snel duidelijk wat er speelt en waar de nood 
het hoogste is.  Ze kan dan snel gepaste hulp via SMOW inschakelen. Jane vindt haar rol als bemiddelaar een heel 
leerzaam en interessant proces.  “Ik ga altijd met een fijn gevoel naar huis nadat ik een hulptaak heb verricht; ik geef 
veel energie maar ik krijg er ook een mooie energie voor terug”.

Eén van Jane’s klanten voegt toe : 

Verhaal van vrijwill iger: Jane HamstraOverzicht vrijwill igers SMOW

“Jane, een hele lieve vrouw, iedere week doet ze trouw mijn 
boodschappen en dat gaat prima!

Blij verrast zijn we geweest door de vele  nieuwe vrijwilligers die zich vanaf maart bij ons hebben aangemeld. Hoewel 
velen zeiden tijdelijk bij te willen springen, is er toch nog steeds een groot aantal bij ons! Zelfs zoveel dat we niet 
iedereen kunnen inzetten en actief naar “werk” zoeken.  

SMOW heeft  een groot vrijwilligerscorps van ruim 172 vrijwilligers! Daar zijn we heel trots op en we zijn hen dankbaar. 
Het begeleiden, optimaal inzetten en tijd besteden aan communicatie en motivatie is werk voor in totaal 1.0 ft e 
gebleken. Door extra inzet en vooral hard werken hebben we dit met onze beperkte professionele bezetting kunnen 
opvangen, maar voor de continuÏteit is dat geen wenselijke situatie. 

1-1-2020 31-12-2020

Samen schulden voorkomen 11 12

Thuisadministratie  21 23
Formulierenbrigade  4 3

Belastinginvulhulp 13 14

Welzijnsvisites Vitaliteit & Veiligheid  5 9

ANWB Automaatje  0 8

Samen winkelen, wandelen, koff ie drinken  18 37

Open eettafel 17 15

Contact Mantelzorgers 2 2

Mantelzorgmaatjes  13 24

Tijdelijk (multi-inzetbaar)  0 35

Totaal 104 172

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS)   besteden vrijwilligers gemiddeld iets meer 
dan 4 uur  per week aan vrijwilligerswerk. Dat zijn in 
totaal ruim 35.500 uren voor onze 172 vrijwilligers! 

€715.500
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Het maakt iedere keer diepe indruk op me : de grote groep kanjers die zich vrijwillig inzet voor het wel en wee 
van ons Wassenaar. Zo ook de kennismaking met Inge Bunte.  Vrijwilliger ‘Welzijnsgesprekken’ bij SMOW.  Een 
krachtige en actieve vrouw die zinvol bezig wil zijn. 

Geboren in Utrecht en in Den Haag en Wassenaar opgegroeid.  
Woont sinds haar 13 jaar in Wassenaar waarvan de laatste 
40 jaar in ons dorpscentrum.  Na haar middelbare school ging ze 
meteen aan de slag.  Ze had verschillende baantjes, leergierig 
als ze was.  Zo was ze werkzaam bij verschillende instanties 
zoals een Internaat voor zwak begaafde meisjes als 
bezigheidstherapeute, en bij de Gemeentelijke 
Sociale Dienst van Wassenaar.  Ze was daar ruim 25 jaar 
bijstandsconsulent.  Daaropvolgend was ze ook werkzaam 
als teamleider bij de Sociale Dienst in Voorschoten.  
Het vrijwilligerswerk  bij het Slachtoff er Informatie 
Punt bij het Paleis van Justitie en de 2,5 jaar vrijwilligerswerk 
dat zij daarna verrichtte bij het hospice in Wassenaar waren 
verrijkende ervaringen. Ze volgde de hogere beroepsopleiding
 Psychosynthese en behaalde haar diploma daarvoor in 2012. 
Rugproblemen hinderden haar voluit te gaan en Inge paste haar werkpatroon aan. Betrokken zijn bij  het sociaal 
welzijn van de medemens is een rode draad in haar leven en baken bij de activiteiten die ze nog ontplooit en 
onderneemt.  

Ze komt in contact met SMOW waar ze al snel actief wordt als vrijwilliger ‘Welzijnsvisites’ aan Wassenaarse ouderen.  
Soms komt ze daarbij zaken tegen die de aandacht van de SMOW behoeven. Ze wil onderstrepen dat ze groot respect 
heeft  voor de attente en snelle follow up  van de medewerkers bij SMOW. Dat  geeft  de vrijwilligers een voldaan gevoel. 

Gedurende de afgelopen 7 jaar  is ze commissielid/ondersteunend raadslid bij de Partij van de Arbeid, een taak die ze  
tot op heden uitvoert.  Hier kan Inge haar rijke ervaring in de Sociale sector volledig benutten voor het welzijn van ons 
Wassenaar. 

“Zinvol bezig zijn” is haar devies en dat is wat zij dan heel graag bij de SMOW en de PVDA doet. 

Op de vraag “Wat brengt je al dat goede werk?” antwoordt ze: “Tevredenheid tot stand brengen, dat is mijn doel, daar 
ga ik voor!”. 

Verhaal van vrijwill iger: Inge Bunte
Bijeenkomsten en trainingen voor vrijwill igers 

We hebben in 2020 regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, met name kennisbijeenkomsten voor de 
vrijwilligers die zich met geldzaken en voorkomen van schulden bezighouden. Dit waren bijeenkomsten 
over thema’s als:   

• Bijstandsnormen  
• Wijzigingen minima-regelingen 
• Toeslagen belastingdienst  
• Budgetbeheer  
• Zorgverzekeringslijn (i.s.m. Schuldhulpmaatjes Leidschendam)
• Kwijtscheldingsproces en schuldhulpverlening  

Een deel van deze bijeenkomsten zijn online via Teams gehouden. De meesten zien dat ook als een nuttige 
vergaderwijze, die bovendien wat minder tijd kost. Zo heeft  ieder nadeel zijn voordeel. 

Begin oktober hebben we de vrijwillige maaltijdrijders van Tafeltje-Dekje overgedragen aan het Van 
Ommerenpark dat de maaltijden al jaren verzorgt. Restaurant De Baron bood een heerlijke lunch aan 
die zeer geanimeerd verliep. Tevens ontvingen alle vrijwilligers een leuk bord als aandenken.
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SMOW werkt met veel partijen samen en heeft  deze samenwerking in 2020 verder versterkt. Samen bereiken we nog 
betere resultaten voor onze inwoners en de maatschappij.  We nemen graag het initiatief om een beter samenhangend 
aanbod te laten ontstaan, en waken ervoor dat we hetzelfde doen als anderen. De problemen, wensen en vragen lijken 

steeds complexer te worden waardoor meer verschillende professionals bij dezelfde inwoners betrokken zijn, naast het eigen 
netwerk en vrijwilligers. Een inwoner is niet meer ‘op te knippen’ in een aantal deelproblemen die vervolgens gescheiden van 
elkaar worden opgepakt. Dat vraagt om een duidelijke regie en een integrale manier van samenwerken tussen netwerkpart-
ners. SMOW zal zich meer toespitsen op deze integrale werkwijze die geheel in het teken staat van een betere klantbehan-
deling en duurzame oplossingen. Passend bij dit uitgangspunt heeft  SMOW in 2020 volgende initiatieven opgepakt of er aan 
(mee)gewerkt: 

• In opdracht van de gemeente hebben wij in het voorjaar een  Armoederegisseur aangesteld.  

• Samen met Kwadraad hebben we een Plan van Aanpak gemaakt voor het telefonische loket (WWZ-loket) dat we vanaf 
1-1-2021 gezamenlijk bemannen.  

• Deelname aan de werkgroep ‘Digitale sociale kaart’. Onder leiding van de gemeente wordt deze kaart ontwikkeld en het 
beheer ervan zal straks belegd worden bij het WWZ-loket. 

• Initiatief voor werkgroep “Ontmoeten en meedoen met dementie”  met casemanagers SWZ, Florence, VOP en Alzheimer-
café 

• Deelname aan het ontwikkelen van het Sportakkoord “Wassenaar in beweging” en lid van het kernteam 

• Deelname aan Alliantie Financieel Misbruik Ouderen, onder leiding van de GGD. Het meldpunt Financieel Misbruik Oude-
ren komt bij SMOW.  

• Integrale aanpak “Servicecentra en ontmoetingspunten” met verschillende partijen (woningcorporaties, SWZ, SBSW, 
Rabo, Bibliotheek). 

Samenwerking netwerkpartners
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Netwerkpartners aan het woord:

“Met energie kijken we naar het nieuwe jaar en hoe
we de weg die we in 2020 in de samenwerking zijn
ingeslagen in 2021 een mooi vervolg kunnen
geven”

“Samenwerking voor de komende jaren in een
nieuw jasje. Wij zien er met vertrouwen naar uit!”

“Door wederzijds enthousiasme en nieuwe 
mogelijkheden te vinden in contact, is de relatie
tussen Florence, SMOW, SWZ en Van Ommerenpark 
in ʼ20 verstevigd, vertrouwd en regelmatig, 
waardoor we nu goede stappen zetten richting een 
ʻdementievriendelijk Wassenaar”

“Of u nu als mantelzorger steun krijgt bij SMOW,
als inwoner raad vraagt, als vrijwilliger raad geeft 
of als bevriende organisatie met SMOW
samenwerkt, mijn ervaring is dat velen de SMOW
enorm waarderen”

“Hoe meer we de handen ineen slaan, hoe beter we
de inwoners van Wassenaar kunnen ondersteunen”

“De deur van de SMOWʼers stond altijd open als ik
ouders doorverwees voor eenmalige ondersteuning
of structurele hulp”

“De werkgroep hoopt samen met de SMOW ook
in 2021 op deze terreinen veel te kunnen doen
voor ouderen in Wassenaar!”
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Resultaat

Subsidies

Realisatie
2020

Realisatie
2019

Begroting
2020

Personeelskosten
Huisvestingskosten

Organisatie

Directe projectkosten

Som Lasten

Overige baten

Som Baten

422.783 410.310

483.468 401.632477.709
  11.868   10.746   16.500

  42.958   42.371  52.000

 208.798  236.547165.328

 747.092  691.296

12.177 -45.481

 711.537

        -19.158

316.486 235.505269.596

759.269 645.815692.379

422.783

€ € €

Het saldo over het boekjaar 2020 bedraagt een overschot van € 12.177. In 2019 was er nog sprake van een tekort 
van € 45.481. In 2020 waren de baten substantieel hoger dan in 2019. Deze hogere baten zijn met name veroorzaakt 
door de inkomsten van een 5-tal innovatieprojecten/incidentele subsidies (ter hoogte van circa € 145.000). Doordat 
de lasten van deze projecten onder het niveau van de projectbaten bleven ontstond een positief saldo dat in zijn 
geheel verantwoordelijk is voor het positieve resultaat van de organisatie als geheel.  Zonder deze additionele 
projecten zouden we ook in 2020 een negatief resultaat hebben geboekt. We hebben ingezet op een doorontwikkeling 
van de organisatie die kwalitatief goed werk levert, tijdig innoveert en deskundigheid ontwikkelt. Voor deze 
doorontwikkeling, die ook in 2021 doorgezet wordt, zijn we volledig afhankelijk van incidentele subsidies. Dat is vanuit 
bedrijfskundig oogpunt een onwenselijke situatie. 

Financieel overzicht 2020

In 2020 is de Raad van Toezicht vijfmaal bij elkaar gekomen in (digitale) vergaderingen met de directeur-
bestuurder.
Tijdens de vergaderingen zijn – naast de jaarrekening 2019, de accountantsverklaring/managementletter en de 
begrotingen 2020/2021 – het algemene reilen en zeilen van SMOW behandeld. De ontwikkelingen op het vlak van 

het sociaal domein in Wassenaar en de gevolgen voor onze organisatie, plus de financiering op langere termijn, zijn 
veelvuldig onderwerp van gesprek geweest. 
In het bestuurlijk overleg met de gemeente Wassenaar is, tezamen met de directeur-bestuurder, ook meermalen 
gesproken over de gevolgen van het nieuwe gemeentelijke subsidiebeleid 2021-2024; ook is aandacht besteed aan 
de organisatorische en financiële continuïteit van SMOW. Die werd positief beoordeeld.
De Raad van Toezicht is regelmatig geïnformeerd over de eff ecten van corona op het in- en extern functioneren 
van SMOW. Dat de organisatie ondanks de beperkingen van corona naar beste kunnen is blijven doorwerken, was 
mogelijk dankzij de geweldige inzet en flexibiliteit van onze medewerkers.
In een vergadering zonder de directeur-bestuurder heeft  de Raad zijn eigen functioneren besproken en daarbij ook 
gesproken over de toekomstige wijze van invulling van zijn rol. Als resultaat daarvan is binnen de Raad een Financiële 
Commissie en een Remuneratiecommissie ingesteld. De Financiële Commissie zal meer specifiek zich bezighouden 
met de begroting en jaarrekening, terwijl de Remuneratiecommissie vooral de werkgeversrol zal invullen.

De rol van de Raad van Toezicht is vooral het toezicht houden op het beleid en het functioneren van de directie over 
de gang van zaken in de stichting en om de directie met raad en daad terzijde te staan. De Raad weegt daarbij steeds 
de belangen van de betrokkenen bij de organisatie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie.

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2020 uit:
- Dhr. P.I.M van den Wijngaart (voorzitter); datum benoeming: 1-11-2016;
- Dhr. H.J. Ridderbos (vicevoorzitter); datum benoeming: 10-3-2020;
- Mevr. A.M.M. Kroesbergen; datum benoeming: 7-7-2014;
- Dhr. A.F.J. van Schie; datum benoeming: 19-11-2018;
- Dhr. M.K. Knevel; datum benoeming: 19-4-2019.

Directeur/bestuurder;
- Dhr. N. Lausberg (tot 1 april 2020);
- Mevr. M.S.M. Ruigrok (tot 1 april 2020 ad interim; vanaf die datum formeel in deze functie).

De Raad van Toezicht spreekt zijn grote waardering uit voor de vele activiteiten, zoals genoemd in dit jaarverslag, die 
door de directeur en medewerkers zijn opgepakt en uitgevoerd.

Verslag Raad van Toezicht
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Ontwerp & realisatie: SMOW, Wassenaar,  april 2021

Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar  
Van Heeckerenstraat 2
2242 GX Wassenaar
 
Telefoon:   070-511 22 26
E-mail     :  info@smowassenaar.nl


