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“Een onsje welzijn…”
Voor u ligt het jaarverslag van de 
activiteiten van de Stichting 
Maatschappelijke Ondersteuning 
Wassenaar (SMOW) over 2021. Op 
verzoek van de gemeente is dit jaarverslag 
eerder dan gebruikelijk gereed om aldus 
het gesprek te kunnen voeren over de 
aangeboden diensten en de bereikte 
resultaten. Dit in het kader van het te 
vormen sociaal kernteam dat gevolgen kan 
hebben voor de subsidie-aanvraag voor 
2023. 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn trots op wat wij, medewerkers en 
vele vrijwilligers, hebben bereikt en hoe wij 
ons verder hebben ontwikkeld en 
versterkt. Zeker ook de samenwerking met 
de netwerkpartijen blijkt van grote waarde 
en zoeken wij actief op. Wij willen een 
laagdrempelige, oplossingsgerichte en 
klantvriendelijke welzijnsorganisatie zijn 
voor alle Wassenaarse inwoners die ons 
nodig hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit jaarverslag blikt terug  
op alweer een zeer bijzonder jaar. Een 
coronajaar waarin wij van veel waarde 
waren voor heel veel inwoners. Zeker op 
het gebied van onze pijler Geldzaken & 
Regelgeving zijn er grote veranderingen, 
innovaties en verbeteringen geweest, 
mede onder regie van de 
armoederegisseur. Daarnaast zijn er veel 
andere diensten doorontwikkeld en zien 
we een toename van inwoners die ons 
weten te vinden en ons nodig hebben.  
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Info & advies 
 

Vinden en Verbinden zijn de sleutelwoorden van SMOW. Om inwoners van Wassenaar op 
de juiste manier te kunnen ondersteunen geven we daarom graag de juiste informatie om 
verder te komen in de gewenste richting. Dit doen we door voor Wassenaar een 
laagdrempelig en klantvriendelijke plek te zijn om antwoord te krijgen op de vragen die je 
hebt. 

Telefoon 

Een van de plekken waarop wij de juiste 
informatie en advies geven is onze 
frontoffice. Naast inkomende telefoontjes 
ook de vervult de frontoffice ook de 
receptiefunctie voor een toenemend aantal 
inwoners, vrijwilligers en netwerkpartners 
die het Van Heeckerenhuis weten te 
vinden. Gastvrijheid, laagdrempeligheid en 
een klantvriendelijke benadering 
kenmerken de frontoffice van SMOW. Met 
een gedegen kennis van de sociale kaart en 
het netwerk van Wassenaar hebben we zo 
in 2021 veel mensen verder kunnen 
helpen. 

Zo heeft SMOW in 2021 1785 
telefoontjes gehad van mensen met o.a. 
vragen over geldzaken, mantelzorg, 
vrijwilligerswerk en nog veel meer. Hiervan 
kon 40% zonder doorverbinden direct 
worden geholpen. 

 

 

 

 

Mail 

Via onze nieuwsbrieven aan verschillende 
groepen inwoners en het netwerk van 
partners houden we 1.221 mensen op de 
hoogte van allerlei belangrijke 
ontwikkelingen rond SMOW en het 
vakgebied van welzijn.  

 

 

566

217532

470

Inkomende telefoon per thema

Geldzaken & Regelgeving Mantelzorgondersteuning

Meedoen & Ontmoeten Overig
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Geldzaken & Regelgeving 
In 2021 zet de trend zich voort dat het voor veel Wassenaarders lastiger wordt om rond te 
komen. Door corona is bij een aantal mensen de financiële buffer opgeraakt. En voor 
sommigen geldt dat overzicht houden over je financiële situatie soms moeilijk is. Waar moet 
je beginnen? Regels en formulieren kunnen best ingewikkeld zijn, zeker nu je veel digitaal 
moet aanleveren. Het is dan prettig als iemand naast je staat en je de weg wijst bij mogelijke 
oplossingen die voor jou helpen. Dat doen we door middel van persoonlijke gesprekken, 
concrete tips, verwijzingen of het inzetten van een vrijwilliger.

Samen Schulden Voorkomen 

Het jaar 2021 stond in het teken van 
vroegsignalering van schulden. Met behulp 
van de Wassenaarse SchuldhulpRoute 
konden inwoners van Wassenaar in 2021 
op een duidelijke plek terecht met vragen 
en zorgen over geldzaken. Hierdoor 
konden wij 90 mensen helpen met het 
afbetalen van schulden of zelfs het 
voorkomen daarvan.  

Vroeg eropaf 

Geldzorgen zijn voor niemand goed. Om te 
voorkomen dat mensen verstrikt raken in 
een (financiëel) ongezonde situatie, waarbij 
je steeds achterloopt op de 
binnenkomende rekeningen is in 2021 het 
project ‘Vroeg eropaf’ gestart. Met dit 
project hebben we ruim 64 bezoeken 
afgelegd bij inwoners waarbij een 
problematische betalingsachterstand 
dreigde.  

 

Voorkomen dreigende uithuiszetting 

In uiterste gevallen kan het zo zijn dat 
schulden zo uit de hand lopen, dat mensen 
hun huis uit moeten. Dit zorgt natuurlijk 
voor veel stress en onzekerheid bij de 
betrokken inwoners. Daarom is SMOW in 
samenwerking met de woningcorporaties 
in Wassenaar begonnen met het project 
‘Voorkomen dreigende uithuiszetting’, 
waarmee problemen worden opgelost 
voordat een uithuiszetting plaatsvindt. 

Armoederegisseur 

Vanaf 1 april 2020 is bij SMOW een 
Armoederegisseur aan de slag gegaan om 
armoede in Wassenaar nog effectiever 
tegen te gaan. Zo heeft onze 
armoederegisseur 19 complexe en 
vastgelopen casussen weer op de rit weten 
te krijgen! Daarnaast heeft de 
armoederegisseur gewerkt aan een betere 
samenwerking tussen de partijen die in 
Wassenaar schuldhulpverlening doen, 
waardoor in samenwerking tussen deze 
partijen de ‘Wassenaarse Schulhulproute’ 
is ontstaan. Met deze hernieuwde 
samenwerking hopen we de komende 
jaren veel schulden te kunnen voorkomen. 

Begin
51

Bij 
59

Af      
20

Eind
90
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Formulierenbrigade 

Het zal niemand verbazen dat we ook in 
Wassenaar veel verschillende formulieren 
hebben. Wie zich ergens wil aanmelden, 
iets wil aanvragen of ergens melding van 
wil doen, krijgt al snel met een 
papierwinkel te maken, waar soms nog 
allerlei bewijsstukken moeten worden 
bijgevoegd. We zien dat dit soms knap 
lastig kan zijn. Daarom heeft SMOW in 
2021 met behulp van getrainde vrijwilligers 
114 inwoners van Wassenaar geholpen om 
(online) formulieren in te vullen.  

Gedupeerden kinderopvangtoeslag 

In 2021 is de regering opgestapt, omdat de 
Belastingdienst vele gezinnen ten onrechte 
van fraude heeft beschuldigd bij hun 
kinderopvangtoeslag. Dit heeft voor vele 
Nederlanders gevolgen gehad, waaronder 
ook tientallen Wassenaarders. SMOW 
heeft contact gehad met 47 gedupeerde 
ouders, waarbij we op verschillende 
manieren hebben ondersteund bij het 
krijgen van o.a. rechtsbijstand en 
gemeentelijke of landelijke regelingen. 

Steunfonds SMOW 

Soms lukt het financiëel echt even niet, 
bijvoorbeeld doordat je door een 
wereldwijde pandemie onvoorziene kosten 
of inkomstenverlies op je bordje krijgt. In 
zulke gevallen grijpt het Steunfonds van 
SMOW in door inwoners in de vorm van 
een eenmalige lening snel te hulp te 
schieten. In 2021 hebben 22 
Wassenaarders op deze manier erger 
kunnen voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

Thuisadministratie 

In de Nederlandse samenleving is het van 
groot belang om de administratie goed op 
orde te hebben. Zo voorkom je allerlei 
vervelende onvoorziene situaties en loop 
je geen geld mis. Toch is het voor veel 
mensen lastig om de administratie goed bij 
te houden, omdat dit soms heel complex of 
tijdsintensief kan zijn. SMOW helpt 
daarom mensen die er (tijdelijk) niet 
uitkomen met hun administratie, zodat zij 
niet in de problemen komen. In 2021 ging 
dit om 68 Wassenaarders. 

Belastinginvulhulp 

Krijg ik belasting terug, of moet ik 
bijbetalen? Welke zorgkosten mag ik 
aftrekken? Wat moet ik bij loonheffing 
invullen? Bij het invullen van je 
belastingaangifte komt er vanalles voorbij 
waar je de rest van het  jaar niet bij stil 
staat. Belastingzaken kunnen daarom knap 
lastig zijn. Daarom heeft SMOW met de 
hulp van getrainde vrijwilligers 208 
mensen mogen helpen bij het invullen van 
hun belastingaangifte. 

 

 

 

 

 

 

Zelfstandigenloket 

Vanwege de coronapandemie en de 
daarbijhorende maatregelen die ook in een 
deel van 2021 van kracht waren, was het 
voor veel zelfstandig ondernemers een 
moeilijk jaar. SMOW heeft door middel van 
het bellen van 425 ondernemers uit 
Wassenaar 86 ZZP’ers kunnen helpen om 
zowel financieel als ook daarbuiten gezond 
te blijven. 

"Wauw, wat fantastisch dat het fonds de 
tandartsrekening wil betalen. Ik betaal 

een deel hiervan in maandelijkse bedragen 
terug. Ik hoef mij niet meer te schamen en 

kan straks weer lachen!" 
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Meedoen & Ontmoeten 
Meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen. Soms gaat dat niet vanzelf. Wij 
kennen het aanbod in Wassenaar goed en kijken samen met jou welke mogelijkheden er zijn 
voor hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het ouder worden kunnen er praktische 
problemen ontstaan en kun je door de bomen het bos soms niet meer zien. Het is dan prettig 
als iemand naast je staat en je de weg wijst bij mogelijke oplossingen die voor jou helpen. 
Dat doen we door middel van persoonlijke gesprekken, concrete tips, verwijzingen of het 
inzetten van een vrijwilliger.

ANWB AutoMaatje 

Als je niet meer mobiel bent, kan je wereld 
al snel heel klein worden. Om te zorgen dat 
Wassenaarders mobiel blijven is SMOW 
daarom in september 2021 gestart met 
AutoMaatje. Door middel van vrijwilligers 
kunnen leden van AutoMaatje weer naar 
de dokter, de winkelstraat of hun 
kleinkinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 zijn er al 51 ritjes gemaakt binnen 
en buiten Wassenaar! 

 

 

 

 

 

Welzijnsvisite 

Ouder worden willen we allemaal, en zeker 
ook op een fijne manier ouder worden. 
Maar hoe doe je dat precies? Om 
antwoord te geven op die vraag hebben 
we in 2021 24 welzijnsgesprekken gehad 
met Wassenaarders van 70 jaar en ouder. 
Op deze ‘Welzijnsvisites’ hebben we tips 
kunnen geven en mensen geholpen om 
actief te blijven en vallen te voorkomen. 

Verzonden brieven 508 

Reacties 106 

Geen interesse 52 

Contact 54 

Welzijnsgesprek 24 

 

Welzijn op Recept 

Via een verwijzing van de huisarts kunnen 
inwoners die klachten als vermoeidheid, 
angst en somberheid hebben, in contact 
komen met de welzijnscoach van SMOW. 
Samen met deze coach bekijk je welke 
mogelijkheden en activiteiten passend zijn 
om weer een goede draai aan je leven te 
geven. Door middel van doorverwijzingen 
vanuit huisartsen en praktijkondersteuners 
hebben we in 2021 30 mensen kunnen 
helpen om lekkerder in hun vel te zitten. 

 

 37 deelnemers 
 14 vrijwilligers 
 1 vrijwillige coördinator 
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Individueel advies 

Het seniorenadvies van SMOW draag bij 
aan de mogelijkheid voor ouderen om 
langer zelfstandig te kunnen wonen. Als je 
aanloopt tegen vragen bij beperking, 
ingrijpende gebeurtenissen of ouder 
worden, helpt SMOW graag om de regie 
weer terug te krijgen en langer thuis te 
wonen. In 2021 hebben we 210 inwoners 
kunnen helpen door advies op maat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen Winkelen enzo 

Met behulp van een team mooie 
vrijwilligers werken we samen met een 
team van mooie vrijwilligers om mensen 
die niet goed meer alleen op stap kunnen 
weer achter de voordeur vandaan te 
krijgen. Door een wandelingetje, het doen 
van boodschappen of een andere activiteit 
zijn we in 2021 met 37 mensen de hort op 
geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onafhankelijke 
cliëntondersteuning 

Het komt vaak voor dat er wel 
mogelijkheden zijn voor ondersteuning, 
maar dat deze niet bekend zijn bij de 
inwoners van Wassenaar, of dat niet 
duidelijk is hoe je deze moet aanvragen. 
Daarnaast is de ervaring dat mensen die 
met beperkingen kampen niet de energie 
hebben om zelfstandig naar hulp te 
zoeken. Onze cliëntondersteuner kan je 
helpen de juiste ondersteuning te krijgen. 
Zo hebben we in 2021 ook 26 
Wassenaarders geholpen door te 
informeren, adviseren en regie te 
bevorderen. 

 

 

210 keer 
individueel 

advies

56 keer 65- 154 keer 65+
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Mantelzorgondersteuning 
Veel mensen hebben langdurig de zorg voor een ander. Omdat die ander bijvoorbeeld ziek is 
of een beperking heeft. Dan ben je mantelzorger. Iemand die geen professionele 
hulpverlener is, maar wel heel belangrijk werk doet voor iemand anders. Mantelzorger zijn is 
een grote verantwoordelijkheid en roept soms vragen op: Doe ik het wel goed? Zijn er 
mogelijkheden om zorg uit handen te geven? Lopen de geldzaken wel? In dit soort gevallen 
kan SMOW je helpen. Dit doen we door middel van persoonlijke gesprekken, 
mantelzorgcafés, verwijzingen en door de inzet van een vrijwilliger.

Mantelzorgconsulent 

Zorgen voor een ander komt met allerlei 
uitdagingen. Soms kunnen die uitdagingen 
teveel worden. Met de individuele 
begeleiding hebben we in 2021 319 
mantelzorgers die overbelast dreigden te 
raken op tijd kunnen ondersteunen om 
erger te voorkomen. 

Waakvlam 

Om goed in beeld te brengen hoe het met 
mantelzorgers ging hebben we in 2021 
231 mantelzorgers gebeld. Op basis 
hiervan zijn dreigend overbelaste 
mantelzorgers opnieuw in beeld gekomen, 
waardoor we individuele ondersteuning of 
lotgenotencontact hebben kunnen bieden. 

Mantelzorgcafés 

Gelukkig zagen we dit jaar weer kans om 
ook fysieke mantelzorgcafés te 
organiseren, waarbij lotgenoten met elkaar 
in contact konden komen en hun tips en 
ervaringen konden uitwisselen. Dit 
gebeurde ook in 2021 op verschillende 
manieren. 

Bij het mantelzorgcafé voor 65+ hebben 
42 deelnemers fysiek bij elkaar kunnen 
komen op 5 bijeenkomsten.  De vraag en 
opkomst bij fysieke cafés was 
hartverwarmend, alhoewel we zien dat 

veel mantelzorgers nog huiverig zijn voor 
fysieke deelname, waardoor de cijfers lager 
uitvallen dan in een ‘pre-coronajaar’. 

Smaragd is iedere maand (online) bij elkaar 
gekomen. Tijdens 11 bijeenkomsten 
hebben de deelnemers verschillende 
thema’s en activiteiten kunnen 
ondernemen, en even hun hart kunnen 
luchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het mantelzorgcafé & Smaragd zijn 
we ook met twee nieuwe concepten 
begonnen: de Mantelzorgwandeling & ‘Als 
je het even niet meer weet’. Beide 
bijeenkomsten werden enthousiast 
ontvangen. Onze eerste wandeling bij 
Voorlinden trok 14 mantelzorgers en heeft 
voor vele mooie gesprekken gezorgd, 
terwijl bij ‘Als je het even niet meer weet’ 
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mensen veel herkenning vonden en er fijne 
contacten ontstonden. 

Dementie in Wassenaar 

Dementie is en blijft een groot probleem 
binnen Wassenaar. Wassenaar staat op 
een gedeelde eerste plaats als het gaat om 
de meeste thuiswonende mensen met 
dementie. Dit heeft ook grote impact op 
mantelzorgers. 

Om die reden hebben we in 2021 ondanks 
de coronamaatregelen de cursus ‘Omgaan 
met Dementie’ gegeven i.s.m. de 
casemanagers dementie van Florence, 
SWZ en Johannahuis. In 4 bijeenkomsten 
met 24  mantelzorgers hebben we mensen 
mogen informeren over dementie en hoe 
je hiermee omgaat. 

Naast de cursus ‘Omgaan met Dementie’ is 
SMOW de werkgroep Dementievriendelijk 
Wassenaar gestart. Samen met de 
casemanagers dementie en de gemeente 
Wassenaar en in gesprek met Stichting 
Transmurale Zorg en Alzheimer Nederland 
zijn een aantal speerpunten naar voren 
gekomen waarvan de werkgroep gelooft 
dat verbetering noodzakelijk en mogelijk is. 

Mantelzorgmaatjes 

Als het echt even teveel wordt, dan kan 
een mantelzorgmaatje het verschil maken. 
De vrijwilligers van SMOW hebben in 
2021 208 keer mensen bezocht, waardoor 
de mantelzorger even tijd had voor 
zichzelf. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de mantelzorg 

Ondanks de coronamaatregelen hebben 
we in 2021 toch een prachtige dag voor 
mantelzorgers kunnen organiseren.  

Mantelzorgers konden kiezen tussen drie 
verschillende leuke activiteiten: een 
rondleiding door museum Voorlinden, een 
rondleiding door het Louwman museum en 
een diner bij restaurant De Baron. 

De 43 aanwezige mantelzorgers hebben de 
dag als ontzettend fijn ervaren. Zowel op 
de dag zelf als erna hoorden we positieve 
geluiden, met name over het diner, waarbij 
bekende en onbekende gelijkgestemden 
met elkaar in contact kwamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een echtpaar woont in een kleine woning. Meneer (63) heeft 
5 jaar geleden een hersenbloeding gehad en zit het grootste 

deel van zijn tijd in een rolstoel. Mevrouw (62) heeft haar 
baan opgezegd om voor haar partner te gaan zorgen. In 2019 
wordt mevrouw zelf ziek en is herstellende.  Zij is heel blij met 
het mantelzorgmaatje die haar man wekelijks ophaalt om met 
hem te gaan wandelen. Zij heeft dan de tijd om andere dingen 

te doen. De aanvullende mantelzorg is zeer welkom! 
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Vrijwilligers 
Door landelijke en gemeentelijke bezuinigingen in zorg en welzijn, een groeiende groep 
kwetsbare inwoners (mensen met een beperking, psychische aandoening, ouderen etc.) die 
langer zelfstandig thuis blijft wonen en door de toenemende druk op betaalde 
zorgprofessionals worden initiatieven met vrijwillige ondersteuning steeds belangrijker.

 

We kunnen ons werk alleen doen dankzij 
onze vele prachtige vrijwilligers, die zich 
samen met ons inzetten voor een groter 
welzijn binnen Wassenaar. In 2021 hebben 
we samen met 160 vrijwilligers op vele 
verschillende fronten mogen bijdragen aan 
het vergroten van financiële gezondheid, 
het op orde brengen van financiën, het 
verminderen van eenzaamheid en 
overbelasting en het vergroten van 
mobiliteit. 

 

 

Activiteit Aantal vrijwilligers 
per eind 2021: 

Samen schulden 
voorkomen  

15 

Thuisadministratie  18 
Formulierenbrigade  3 
Belastinginvulhulp  13 
Welzijnsvisites 
Vitaliteit & 
Veiligheid  

7 

ANWB Automaatje  15 
Samen winkelen en 
zo  

38 

Open eettafel  8 
Mantelzorgmaatjes  20 
Algemeen  23 
Totaal  160 

 

 

 

 

Wij vinden het belangrijk dat het 
vrijwilligerswerk dat wij bieden aansluit bij 
de persoonlijke wensen, behoeften en 
talenten van vrijwilligers. Het binden en 
boeien van hen is van groot belang. Elke 
dag zijn wij bezig om de juiste vrijwilliger te 
vinden en een goede match te maken. We 
enthousiasmeren, stimuleren en inspireren 
mensen om zich als vrijwilliger voor ons en 
onze klanten in te zetten. Om iets voor een 
ander te doen. Verder staan wij voor een 
goede begeleiding en waardering van onze 
vrijwilligers.  

 

 

  



 

 

2021 in cijfers

Geldzaken & Regelgeving 

Hulp bij het voorkomen en           
afbetalen van Schulden 

90 mensen 

Contact met ZZP’ers 425 ZZP’ers 

  Contact met gedupeerden 
toeslagenaffaire 

47 gedupeerden 

Formulieren ingevuld 114 formulieren 



 

 

 

Meedoen & Ontmoeten 

Ritten bemiddeld 51 ritten 

Welzijnsvisites 24 gesprekken 

  Individuele hulpvragen 210 adviezen op maat 

Maatjes gekoppeld 37 maatjes 



 

 

Mantelzorgondersteuning 

Mantelzorgers ondersteund 319 mantelzorgers 

Mantelzorgers telefonisch 

 benaderd 

231 telefoontjes 

  Deelnemers mantelzorgcafés 132 deelnemers 

Deelnemers aan                             
‘Omgaan met Dementie’ 

24 cursisten 


