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Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Welzijn Molenlanden
(SWM). Begin 2021 hebben onze medewerkers en bestuur, in
overleg met de gemeente, doelstellingen benoemd. Doelstellingen
op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en
jongerenwerk. In dit jaarverslag beschrijven we wat we gedaan
hebben om deze doelstellingen te behalen. 

Het afgelopen jaar is in vele opzichten bewogen geweest. Welzijn
Molenlanden is een jonge organisatie. Dit jaar is een start gemaakt
met de uitbreiding van het team en hebben we geïnvesteerd in de
samenwerking binnen het team en met andere partijen. Ook was
er veel aandacht voor ons werkveld te midden van de corona
lockdowns. Dit heeft continu een beroep gedaan op de flexibiliteit
van onze medewerkers en het had natuurlijk veel invloed op wat
we konden aanbieden voor Molenlanden.

Het was een mooi jaar, waarin we hard gewerkt en veel geleerd
hebben. We hebben daarmee een stevig basis gebouwd, waar we
in 2022 op verder bouwen. 

Ik wens u veel leesplezier!

Marlous Fieret
Manager Stichting Welzijn Molenlanden

VERBINDEND VERNIEUWEND ONDERNEMEND BETROKKEN BETROUWBAAR



Een inloopmoment waar inwoners vragen
konden stellen aan de welzijnswerker en
jongerenwerker. De terrassen vonden plaats in
10 kernen, dus inwoners konden in hun eigen
omgeving ergens binnenstappen. Dinsdag 6 juli
2021 werd het officieel geopend en het laatste
terras werd eind december gehouden. 

Molenlanden kent een rijke cultuur aan vrijwillig (welzijns)werk. Er zijn prachtige initiatieven in
bijna alle 20 kernen, met ieder zijn eigen kracht en cultuur. Wij ondersteunen deze initiatieven
en de vrijwilligers in de gemeente. Dat doen we door hen te faciliteren, adviseren en onder
andere met de volgende activiteiten:

VRIJWILLIGERSWERK
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POP-UP TERRAS

VRIJWILLIGERSLOUNGE
Van april tot en met oktober zijn 5 online

vrijwilligerslounges georganiseerd. Doel van deze lounges
was om vrijwilligers elkaar te laten ontmoeten en

ervaringen uit te wisselen. Ook was er aandacht voor
deskundigheidsbevordering.

 

Naar elkaar omkijken gebeurt al volop. Gewoon op eigen initiatief, omdat
het de aard van Molenlanden is. Maar ook door de inzet Buurtattentie of
de Lief&Leed straten. Welzijn Molenlanden participeert in de werkgroep,
die deze onderwerpen in de gemeente initieert en er aandacht voor
vraagt. We denken mee over het initiatief en zijn betrokken bij uitvoering
(registratie en contactaanvragers). In 2022 wordt dit vervolgd.

BUURATTENTIE + LIEF&LEED

https://www.molenlanden.nl/buurtattentie
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Dit jaar hebben wij ongeveer 75 vrijwilligersvragen gefaciliteerd. De
aanvragen komen via diverse kanalen van Sociaal Team, tot

huisartsen en de thuiszorg.
 

VRIJWILLIGERS KOPPELEN

WEEK TEGEN
EENZAAMHEID
Van 30 september tot en met 7 oktober was het de Week tegen
Eenzaamheid. In aansluiting op deze week landelijke themaweek
hebben we een ansichtkaartenactie gehouden. Via het Kontakt
hebben wij alle inwoners een kaart gegeven, met daarop de tekst:
kom erbij, ik nodig je uit. Hiermee konden inwoners elkaar uitnodigen
om een keer samen iets leuks te doen.

Wekelijkse ondersteunen wij (6 uur) de L.& N. Smitsstichting. We helpen hen
complexere hulpvragen te koppelen en huisbezoeken te doen ten behoeve van
eenzaamheid. Maar we ondersteunen ook vrijwilligers en bestuur op andere
gebieden, daarin bieden wij hen maatwerk.

ONDERSTEUNING L.& N. SMITSSTICHTING



In samenwerking met diverse lokale
middenstand heeft Welzijn Molenlanden
25 kerstpakketten samengesteld. Het
Sociaal Team Molenlanden deelden
deze pakketten uit aan de cliënten, die
dat het hardst nodig hadden.

KERSTPAKKETTEN
VOOR CLIËNTEN
SOCIAAL TEAM
MOLENLANDEN
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HUISBEZOEK OUDEREN
We hebben de pilot Huisbezoeken Nieuw-
Lekkerland en Giessenburg 20/21
geëvalueerd. Op basis daarvan maken we
een plan voor een uitrol in heel
Molenlanden. Daarnaast hebben we
regelmatig overleg met onze partners (VHG,
Seniorenraad en L. & N. Smit’s Stichting) over
de huisbezoeken. In 2021 hebben we ook de
huisbezoeken voor Streefkerk, Bleskensgraaf
en Giessenburg voorbereid. Deze vinden
plaats begin 2022. 



Jij Bent in Beeld (JBIB) is bedoeld voor inwoners met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt en met ontwikkelmogelijkheden. Doel is om hen, na een intensief
test- en trainingstraject en een opgebouwd portfolio, een arbeids- of
participatieplaats te bieden, waar zij weer actief kunnen deelnemen en bijdragen
aan de samenleving. Welzijn Molenlanden is betrokken bij dit traject. 

In overleg met coördinator JBIB kijken we welke deelnemers mogelijk kunnen
uitstromen naar vrijwilligerswerk. We onderzoeken daarvoor de mogelijkheden
voor vrijwilligerswerk en dagbesteding op maat (met hulp van inzet vrijwilliger), of
inzet van maatje. Met onze expertise kunnen we een bijdrage geleverd aan verdere
ontwikkeling deelnemers.
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JIJ BENT IN BEELD



Mantelouders: 6 bijeenkomsten gemiddeld 5 deelnemers.
Zorg de baas (online): 5 deelnemers. 
Zorg de baas, thema dementie (online): 11 deelnemers

We bieden een uitgebreid trainingsaanbod voor mantelzorgers. Dit jaar hebben we voor
de volgende groepen mantelzorgers een training gegeven: partners van iemand met NAH
(7 deelnemers), ouders van een zorgintensief kind (8 deelnemers), familieleden van
iemand met een psychische problematiek (5 deelnemers). Daarnaast hebben we ook
trainingen gegeven waar diverse mantelzorggroepen samen kwamen op thema: 

Wij zetten ons vanuit het Steunpunt Mantelzorg in ten behoeve van mantelzorgers in
Molenlanden. Zij kunnen voor alle vragen rondom mantelzorg bij het steunpunt terecht.

STEUNPUNT MANTELZORG
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We hebben 30 mantelzorgers begeleid en ondersteund in 2021. De
begeleiding liep uiteen van het beantwoorden van uiteenlopende vragen
tot helpen vinden van de juiste zorgondersteuning. Mede dankzij onze
inzet is voorkomen dat intensievere hulp moest worden ingezet. 

INDIVIDUELE TRAJECTEN
MANTELZORG

TRAININGSAANBOD

We stemmen regelmatig af met andere steunpunten voor mantelzorg in
de regio. Daar delen we onze expertise op het gebied van mantelzorg en
werken we samen voor (het ontwikkelen van) trainingen en cursussen. 

AFSTEMMING ANDERE STEUNPUNTEN VOOR
MANTELZORG IN ZUID-HOLLAND ZUID



Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg aan professionals of
vrijwilligers, zodat mantelzorgers (naast zorgen) tijd hebben voor andere

belangrijke dingen: werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning. Door
respijtzorg kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en

de zorg voor hun naaste langer volhouden. Respijtzorg is voor Welzijn
Molenlanden dan ook een belangrijk onderdeel van de

mantelzorgondersteuning die we aanbieden. We hebben dit jaar ingezet op
brede communicatie over respijtzorg. We wilden mantelzorgers en

zorgvragers meer bewust laten zijn van respijtzorg door vrijwilligers, zodat zij
meer mogelijkheden van ondersteuning in hun dagelijks leven zien. 
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We informeren mantelzorgers in de gemeente op divers manieren over
het onderwerp mantelzorg. De informatie kan algemeen zijn, maar is
soms ook themagericht tijdens training of (leuke) activiteit. Zo hebben we
dit jaar onder werkende mantelzorgers geïnformeerd via de gemeentelijke
nieuwsbrief voor Molenlandse ondernemers en jonge mantelzorgers
tijdens activiteiten in de Week van de Jonge Mantelzorger van informatie
voorzien.

INFORMATIE VOOR
MANTELZORGERS

RESPIJTZORG

We sluiten aan bij en organiseren ontmoetingen voor mantelzorgers. Doel is om
mantelzorgers met elkaar in contact te brengen, zodat zij ervaringen kunnen
delen. In Nieuw Lekkerland zijn we aangesloten bij bestaande
ontmoetingsmomenten en in Giessenburg en Ottoland is er animo om nieuwe
groepen op te zetten. 

UITBREIDEN LOTGENOTENCONTACT 
MANTELZORGERS
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Van 8 tot en met 14 november was het de
Week van de Mantelzorg. We hebben in deze
week ongeveer 600 mantelzorgers een flyer
gestuurd met informatie over het Steunpunt
Mantelzorg. Naar aanleiding daarvan zijn we
in die week 30 keer gebeld en hebben
meerdere mensen zich bij ons geregistreerd
als mantelzorger. Ook hebben we in die week
diverse activiteiten voor mantelzorgers
georganiseerd, zoals wandeling, high tea,
bloemschikken. Meer dan 100 inwoners
hebben hieraan deelgenomen.

WEEK VAN DE
MANTELZORG 2021



Welzijn Molenlanden biedt met Jong Molenlanden het jongerenwerk in de gemeente aan. Onze
jongerenwerkers zijn er voor jongeren tussen de 10 en 24 jaar. Wij zijn een steun in de rug voor
jongeren. De jongerenwerkers zijn er voor algemene vragen over geld, werk, een bijbaantje of
school. Maar we zijn er ook voor jongeren die professionele hulpverlening hebben afgerond en
nu met dagelijkse dingen wel wat hulp kunnen gebruiken. Onze jongerenwerkers helpen met 1-
op-1 coaching. En, waar nodig, verwijzen wij jongeren door naar andere organisaties. 

Om met jongeren in contact te komen en vooral ook om jongeren met elkaar in contact te laten
komen, worden er ook diverse activiteiten georganiseerd:

JONGERENWERK
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De knutselclub is voor kinderen/jongeren
van 5 jaar tot 18 jaar en vindt wekelijks
plaats in het jeugdhonk in Nieuw-
Lekkerland. De gemiddelde leeftijd van de
bezoekers is 9/10 jaar. Er zijn ongeveer 30
kinderen/jongeren die regelmatig bij de
knutselclub komen. Ook is er een aantal
kinderen/jongeren die minder vaak
aansluiten. De kinderen komen niet alleen
om te knutselen, maar hebben ook
gesprekken met de jongerenwerker en
vrijwilliger(s).

KNUTSELCLUB

MEIDEN- EN JONGENSCLUB
In Nieuw-Lekkerland is in 2021 een meidenclub opgestart.

Er komen gemiddeld zo’n 6 meiden per bijeenkomst. In
totaal zijn er 20 verschillende meiden, in de leeftijd van 10

tot 12 jaar, wisselend aanwezig op de meidenclub. Eind
2021 is ook de jongensclub gestart in Nieuw-Lekkerland.
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We hebben meerdere creatieve activiteiten georganiseerd,
bijvoorbeeld in Bleksensgraaf, Nieuw-Lekkerland en

Noordeloos. Hierbij hebben in totaal 110 jongeren in de
leeftijd tussen de 10-18 jaar meegedaan. Met sommige

jongeren hebben wij nog contact, bijvoorbeeld doordat ze
nu bij de knutselclub /meidenclub/jongensclub komen of

doordat ze ons online volgen op social media.

In 2021 hebben wij in totaal 30 coachingstrajecten gestart met jongeren.
Dit waren langdurende en kortdurende trajecten. De langdurige trajecten
zijn trajecten, waarbij wij in de loop van de tijd steeds meer op de
achtergrond verdwijnen. De kortdurende trajecten zijn vaak voor
eenduidige vragen, zoals bijvoorbeeld faalangst, sociale contacten of
onzekerheid.

COACHING

CREATIEVE ACTIVITEITEN

Via onze social media kanalen weten wij vele
inwoners van de gemeente Molenlanden te
bereiken. Op Instagram hebben wij momenteel
569 volgers en dit bereik wordt elke week groter.
Onze Facebookpagina heeft 364 vind-ik-leuks en
394 volgers.

ONLINE
JONGERENWERK
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In het ambulante jongerenwerk gaan wij de straat op om jongeren actief
aan te spreken. Hierbij hebben wij gesprekken met de jongeren die wij
tegenkomen op straat, waarbij wij bijvoorbeeld een coachende rol hebben
en mee kunnen denken met jongeren, bijvoorbeeld over wat een
geschikte plek is om te chillen. Daarnaast hebben wij contact met de
politie onder andere om te overleggen over overlastmeldingen.

AMBULANT STRAATWERK

Wij organiseren gastlessen op scholen rondom vier thema’s:
pesten, alcohol & drugs, mediawijsheid en groepsdruk. In
overleg met de docenten wordt de gastles aangepast aan de
klas. Hierbij kan het dus zijn dat een gastles over pesten
vooral gaat over meidenvenijn en dat de gastles over
groepsdruk vooral gaat over hoe je als groep met elkaar
omgaat. Deze gastlessen zijn gericht op leerlingen van groep
7 & 8, maar worden ook gegeven in groep 6 en in een enkel
geval groep 5.

GASTLESSEN
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