
 2021 
Een jaar van samenwerking -  
ontmoeten - verbinden - dichtbij 
- uitdagingen - wegwijzen - 
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betrokken - positief - inspiratie - 
mogelijkheden

jaarverslag



Wij geloven in de 
kracht van samen

VoorwoordWestland en Hoek van Holland bestaan uit ontzettend veel 
gedreven en betrokken inwoners, vrijwilligers, organisaties 
en bedrijven. Samen zorgen zij voor beweging en ontplooien 
zij initiatieven om bij te dragen aan een goede en gezonde 
toekomst voor hun leefomgeving. 

Vitis is er voor deze inwoners, vrijwilligers, organisaties en bedrijven.  
Door actief mee te denken en te doen, mensen te verbinden en betrokken 
te zijn bij initiatieven, dragen wij bij aan de duurzame ontwikkeling en 
leefbaarheid van Westland en Hoek van Holland. 

Het jaar 2021 kunnen we niet los zien van corona en hierdoor is meer 
dan ooit duidelijk geworden hoeveel belang we allemaal hechten aan 
sociale samenhang. Die sociale samenhang kwam onder druk te staan 
door de pandemie. We hebben ons tot het uiterste ingespannen om 
daar waar mogelijk verbindingen tot stand te laten komen en vrijwilligers, 
initiatieven in de buurt, inwoners en organisaties zo goed als mogelijk te 
ondersteunen.   

De kracht en het eigenaarschap blijft altijd bij de inwoner zelf. Vitis 
stimuleert, inspireert en verbindt. Zodra we samen in beweging 
komen, kunnen we ons doel bereiken: samenwerken aan een vitaal en 
toekomstbestendig Westland en Hoek van Holland. Wij laten u in dit 
jaarverslag graag met meerdere beelden, cijfers en ervaringen zien hoe 
we dit doen. 

Wij wensen u veel leesplezier toe en kijken uit naar samen 2022. 

Liesbeth Koornneef, Directeur-Bestuurder

"Vitis werkt op basis 
van wat nodig is en biedt 
zo ondersteuning en 
oplossingen op maat."
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Westland in actie

Januari 2021Hartverwarmend
Twee inwoners van Westland hebben het initiatief 
genomen tot een hartverwarmende lokale actie: zij 
verrasten mensen die wel wat ondersteuning konden 
gebruiken. Zij ontvingen een gratis maaltijd. Duizend in 
totaal.

Tegelijkertijd steunden ze hiermee de Westlandse horeca die het in 
coronatijd erg zwaar had. "Het is een geweldige ervaring om met een 
groep enthousiaste mensen en bedrijven dit plan uit te voeren”, zegt 
een van hen. Vitis Welzijn nam de uitvoering van dit hartverwarmende 
initiatief voor haar rekening. 

"Wij konden door onze nauwe betrokkenheid bij de Westlanders 
snel helpen met het vinden van de mensen die graag deze attentie 
ontvangen. Met een team van medewerkers en vrijwilligers was de 
organisatie snel rond, omdat we voor het bezorgen van de maaltijden 
de Plusbus en vrijwilligers konden inzetten."

Via MKB Westland kregen de twee Westlandse weldoeners advies 
over de horecagelegenheden die de maaltijden bereidden.

"Wij zijn blij en dankbaar dat we op deze manier  
een positieve bedrage kunnen leveren”,

aldus de anonieme initiatiefnemers.

1.000 maaltijden

26 ondernemers

25 chauffeurs

6 plusbussen

4 dagen
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Meesterwerk 

Sociaal makelaars, ze 
weten wat er leeft en speelt
De sociaal makelaars staan midden in de kernen en weten wat 
er leeft en speelt. Samen met inwoners en organisaties zijn zij de 
oren en ogen van de buurt en ondersteunen zij initiatieven in de 
kernen. Meesterwerk Muziek is daar een heel mooi voorbeeld van!  

Meesterwerk is een laagdrempelig programma om cultureel creatieve 
groepsactiviteiten te ontdekken. Inspiratie opdoen, iets nieuws leren 
én elkaar ontmoeten staat centraal. Op wekelijkse basis en onder 
begeleiding van een professionele muziekcoach starten meerdere 
groepen muziekliefhebbers een echte eigen band. “Samen met 
andere 50-plussers spelen in een band, dat is Meesterwerk Muziek”, 
vertelt een enthousiaste Peter van den Berg, sociaal makelaar in 
Wateringen. “Muziek maken verbindt en is plezier. Iedereen kan 
meedoen met of zonder ervaring.”

Meesterwerk Muziek in Westland wordt georganiseerd met 
ondersteuning van het Ouderenfonds en diverse maatschappelijke 

partners zoals WPC Nederland 3, Westland Cultuurweb en Vitis Welzijn. muziek
"Muziek maken is plezier!"
Peter van den Berg, 
Sociaal makelaar Wateringen

Netwerken in de buurt
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Eigen kracht
Jongerenwerkers zijn er 
voor de jeugd!
Zij denken in kansen en mogelijkheden. En dat begint vaak 
op straat. Op scholen, pleintjes, speeltuinen en andere 
plekken waar jongeren bij elkaar komen. 

Zo raken ze in gesprek met de jongeren en bouwen ze een goede band 
met hen op. Het is namelijk belangrijk problematiek voor te zijn, het 
bespreekbaar te maken. Ieder op zijn eigen tempo en binnen de eigen 
mogelijkheden, moedigen we aan hun kansen te pakken. 

"Een veelgehoorde vraag is: 'wat doet het jongerenwerk aan overlast?'. 
Dat staat inderdaad hoog op ons lijstje! Bij calamiteiten werken wij samen 
met alle betrokken organisaties waaronder de gemeente, buurtpreventie 
en handhaving. Ook onderhouden we goede contacten met de politie. Wij 
stáán echt voor de jongeren en denken altijd in mogelijkheden", zegt Jaco 
Lemckert, coӧrdinator jongerenwerk.

De jongerenwerkers zijn er voor alle jongeren tussen de 12 en 23 jaar met 
vragen op het gebied van talent, school, stage, werk of vrijetijdsbesteding; 
of voor informatie & advies over financiën, alcohol, drugs, verslaving en/ of 
seksualteit. 

Een jongerenwerker is zowel op straat, in 
de dorpskern, als op Instagram actief.

Jongerenwerkers 
geven mij 
zelfvertrouwen

Amy

Stáán voor jongeren
Ze hebben me 
aan een baan 
geholpen en 
staan altijd klaar 

Alicia
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Welzijnsadvies 
bevordert eigen kracht 
Elk jaar gaan vrijwilligers op pad voor het Informatief 
Huisbezoek. Senioren van 80 jaar en ouder krijgen de 
mogelijkheid om hieraan mee te doen. 

Het Informatief Huisbezoek geeft senioren de mogelijkheid om 
in een gesprek stil te staan bij hun wens om zolang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. Tijdens dit bezoek vragen de 
vrijwilligers uitgebreid naar de woon- en leefsituatie. Ze luisteren 
goed naar de persoonlijke behoeften en informeren over de 
mogelijkheden. 

Mocht de senior na het gesprek behoefte hebben aan meer 
informatie en advies, dan geeft de vrijwilliger dat door aan de 
welzijnsadviseurs van Vitis Welzijn. Eén van de welzijnsadviseurs 
neemt dan contact op om een afspraak in te plannen. 

Welzijnsadviseurs bieden persoonsgerichte ondersteuning en 
advies op het gebied van welzijn aan volwassenen in Westland. 
Zij denken mee, wijzen de weg en zoeken samen naar de 
mogelijkheden. 

Informatief
huisbezoek

"Fijn om de senioren te 
informeren over de mogelijkheden 

en met ze mee te denken. En ik 
geniet van de mooie gesprekken."

Marion Reinicke 
vrijwilliger Informatief Huisbezoek

Eigen kracht
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Westlandse maatjes

Zelfredzaamheid met hulp
Bij maatjes draait het 
om persoonlijk contact 
Leonie Biemans (40) zocht vrijwilligerswerk toen ze tijdens 
de coronapandemie tijdelijk niet meer naar haar werk 
kon. Ze werd maatje voor Rita (74) die behoefte had aan 
gezelschap. 

Leonie bezoekt Rita elke twee weken. “Als de mogelijkheid er is, gaan 
we samen op pad”, vertelt Leonie. “Dan doen we boodschappen of 
shoppen we. Als het slecht weer is, gaan we gewoon koffie drinken 
en lekker kletsen.”  

Leonie helpt Rita ook met praktische zaken. “Ik heb haar geleerd hoe 
ze een foto kan versturen via Whatsapp en we hebben samen iets 
online besteld dat niet in de winkel te koop was. Dat soort dingetjes”, 
vertelt Leonie. “Ik heb ook een paar keer onze dochter Lieke 
meegenomen in de vakantie. Dat is ook goed voor Lieke, zo leert ze 
omkijken naar andere mensen en helpen.” 

“Leonie verdient een pluim”, vindt Rita.  “Een tien met een griffel.  
Ze is een wereldmeid en ik heb het erg met haar getroffen,  

maar ik denk dat zij dat met iedereen heeft. Sommige mensen  
hebben dat gewoon in zich. Ik ben heel erg blij met haar!” 

Een maatje zijn voor iemand betekent: 
gezelligheid, een luisterend oor bieden, 

praktische ondersteuning zoals de 
boodschappen doen. Want… onder de 

mensen komen of iets ondernemen 
is leuker en makkelijker met iemand 

samen. Een maatje biedt zo waardevolle 
ondersteuning, maar haalt hier zelf ook 

voldoening en plezier uit. Vanuit Vitis 
bieden we bijeenkomsten aan om te 

helpen het maatjeswerk goed te doen en 
andere vrijwilligers te ontmoeten. 

De coördinator begeleidt je waar nodig. 
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Werk &  
mantelzorg

Maak ruimte voor mantelzorg
Werk combineren met mantelzorg is tegenwoordig de 
normaalste zaak van de wereld. Gemiddeld 1 op de 4 
werknemers combineert werk met mantelzorgtaken en dat 
aantal groeit.

Kennen werkgevers de mantelzorgers in hun bedrijf? Zo ja, hoe zorg je 
dan gezamenlijk dat er een gezonde balans is tussen het werk en de 
mantelzorg? De gemeente Westland en Vitis Welzijn hebben in 2021 de 
erkenning 'mantelzorgvriendelijke organisatie' gekregen.

“Het is mooi om deze erkenning samen met Vitis Welzijn te ontvangen. 
Wanneer je er als gemeente en welzijnsorganisatie bent voor alle 
mantelzorgers in Westland, is het logisch om er ook te zijn voor de 
mantelzorgers binnen je eigen organisatie”, vertelt wethouder Ben van 
der Stee tijdens het in ontvangst nemen van de erkenning samen met 
Liesbeth Koornneef, directeur van Vitis Welzijn. 

“Mantelzorg hoort bij het leven en dus ook bij het werk. Daarom raad 
ik elk bedrijf aan om er ruimte voor te maken. Mijn belangrijkste advies 
daarbij: wees vooral open, eerlijk en duidelijk rond dit thema.

Als je eerlijk bent over wat je wel of niet doet en waarom,  
ontstaat er wederzijds begrip”, 

aldus Liesbeth Koornneef.

"Ik zorg voor mijn moeder. Dat doe ik 
met liefde maar het valt niet altijd mee. 
Waar kan ik terecht met mijn vragen?"

De afdeling mantelzorg 
staat voor u klaar!

Eigen kracht
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Vrijwillige Inzet maakt het 
allemaal mogelijk!
De afdeling Vrijwillige Inzet is hét aanspreekpunt 
voor inwoners die vrijwilligerswerk zoeken en voor 
vrijwilligersorganisaties. 

De consulenten staan klaar voor het beantwoorden van vragen en inzet 
van vrijwilligerswerk. Westlandvoorelkaar.nl biedt een online platform waar 
mensen die iets voor een ander willen doen gemakkelijk in contact kunnen 
komen met mensen of organisaties die wel wat hulp kunnen gebruiken. 
Vrijwilligers vinden hier ook een actueel cursusaanbod.

In 2021 is gestart met de Expeditie Nieuwe Gezichten. Het is een 
methode om samen met andere organisaties aan de slag te gaan om 
nieuwe doelgroepen vrijwilligers te enthousiasmeren en werven. En dat 
scheelt tijd, want je maakt gebruik van elkaars ervaringen! De organisaties 
gaan doelgericht aan de slag om nieuwe gezichten te vinden! Avavieren 
is een van de organisaties die heeft meegedaan met Expeditie Nieuwe 
Gezichten.

"Het was heel leerzaam om samen met andere organisaties nieuwe wegen in te 
slaan om vrijwilligers te werven. Én om dit nu in de praktijk te brengen!" 

Margriet Hendrikse van Avavieren. Expeditie

Foto nog maken

Actief burgerschap

Westlandvoorelkaar
Vrijwillig Traineeship 
Bestuurdersbank
Vrijwilligersmarkt
Doing Good
Beursvloer
Vrijwillige Coaches
Maatschappelijke Stage 
Activering naar werk
College TourVrijwilligerswerk
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Deskundige ondersteuning 
bij de administratie  
Toen Bruin van der Kruk een paar jaar geleden met pensioen ging, 
wilde hij zijn extra vrije tijd graag gebruiken om andere mensen 
te helpen. Zo kwam hij bij Vitis Welzijn terecht en hij koos bewust 
voor vrijwilligerswerk bij de financiële welzijnsdiensten. 

“Ik heb altijd in de financiële wereld gewerkt, dus dat trok mij aan. Toch zijn 
er altijd dingen die je kunt leren. Vitis is een hele professionele organisatie. Zij 
organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers zoals ik."

Bruin begeleidt mensen die hulp nodig hebben op financieel gebied: “Het 
gaat vooral om overzicht krijgen en houden over je financiën èn te leren om 
verantwoord met je geld om te gaan. Want ook van de hulpvrager wordt actie 
verwacht, benadrukt Bruin: “Motivatie en zelfstandigheid staan voorop."

In sommige gevallen is er sprake van grote problematische schulden. “Daar kan 
ik dan niet bij helpen. Die mensen verwijs ik door naar de schuldhulpverlening 
van de gemeente.” De begeleiding door Bruin duurt meestal één tot anderhalf 
jaar. “Tegen die tijd zijn de meeste mensen in staat zijn het zelf te doen." 

Het verhaal van Bruin was onderdeel van de campagne Hulp bij geldzorgen van 
de gemeente. Tijdens deze campagne begin 2021 stonden verhalen centraal van 

Westlanders met geldzorgen en vooral hoe zij zijn geholpen in Westland. 

Stap voor 
stap krijgen de 
mensen zo de 
regie over hun 
financiën weer 
in de hand. En 

dat lucht enorm 
op. Het is echt 

dankbaar werk.” Welzijnsdiensten
Financiële

Zelfredzaamheid met hulp
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Zelfredzaamheid met hulp
We verlagen de drempel om 
zelfstandig op weg te gaan
De Plusbus is bestemd voor 60+ers die wonen binnen de 
gemeentegrenzen van Westland en Hoek van Holland. 

Met de Plusbus kunnen 60-plussers naar de dokter, tandarts, het dorp 
in, bij een vriendin op de koffie of op familiebezoek. De Plusbus rijdt op 
afspraak van deur tot deur in Westland en Hoek van Holland. Vervoer 
waarvoor voorheen wellicht een beroep moest worden gedaan op 
kinderen, buren of kennissen. De drempel om zelfstandig op weg te 
gaan, wordt lager. 

Oudere Westlanders kunnen nu weer zelf naar de activiteiten toe.  
De gehele organisatie van de Plusbus is in handen van vrijwilligers  
en werkt zelfstandig onder de vlag van Vitis Welzijn.

"Ik vind het heerlijk om met de mensen rond te rijden!
Zo zie ik nog eens wat en ik ontmoet verschillende mensen".

Marian van Scheijndel, vrijwilliger Plusbus.

6 plusbussen

691leden

123 vrijwilligers

14.050 ritten 

253.000 kilometersDe bus aan huis
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Eén tegen Eenzaamheid 
Jongeren komen zelf in 
actie voor hun dromen
Calisthenics is sporten, ontmoeten en plezier in de open 
lucht. En het werkt, zowel voor de gezondheid als tegen 
eenzaamheid! 

Twee jaar geleden nam de gemeenteraad een motie aan om calisthenics 
- simpel gezegd fitness in de buitenlucht - in Westland mogelijk te 
maken. De gemeente Westland deed onderzoek naar locaties, en 
volgens verantwoordelijk wethouder Leen Snijders is het park tegenover 
Westlandtheater De Naald de beste plek. Een van de initiatiefnemers 
van calisthenics ziet dat dus ook zo. "Er is hier ook voldoende controle 
aanwezig, voor zowel omwonenden als voor de sporters." Samen met de 
jongerenwerkers van Vitis vinden er vele positieve ontmoetingen plaats op 
de twee parken in Naaldwijk en De Lier. 

"Veel jongeren komen hier lekker sporten, vooral toen door corona alles 
dicht was. Soms zie ik leeftijdsgenoten waarvan ik het gevoel heb dat ze 
wel wat extra contact kunnen gebruiken. Die leven hier helemaal op, daar 
word ik nou echt blij van!"

Thijs van Holsteijn, initiatiefnemer van het park

Iedereen kan helpen! Een klein gebaar is een 
eerste stap in het oplossen van eenzaamheid 

In 2021 had 
bijna 75% van 
de jongeren 
last van   
eenzaamheid

Sterke spieren en 
krachtige verbinding
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Cursussen & 
lotgenotencontact

Eigen kracht

"Voorkomen van problemen 
door het vergroten van 
weerbaarheid. Dat is het doel 
van ons aanbod aan cursussen 
& lotgenotencontact. "

Nancy van der Zeijden, sociaal werker

Doe je mee?
In 2021 zijn we gestart met de cursus Doe je mee, voor 
iedereen die zich eenzaam voelt. “We zijn aan de slag gegaan 
met de theorie over eenzaamheid, kwaliteiten en interesses, 
sociale vaardigheden, vitaliteit en de netwerkcirkel.” 

Dat vertelt Mariëlle Brok, sociaal werker bij Vitis Welzijn. “Het 
allerbelangrijkste is dat de deelnemers in actie moeten komen. Na elke 
bijeenkomst gaan ze naar huis met een opdracht voor die week. Zo zijn 
er mensen op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk en hier ook mee gestart, 
hebben andere deelnemers mensen uitgenodigd om bij hen te komen eten, 
zijn voor het eerst naar een activiteit gegaan of hebben een praatje gemaakt 
met de buurvrouw."

De deelnemers aan de cursus zijn heel divers, mannen en vrouwen, van 
begin 30 tot 75 jaar, mensen met verschillende achtergronden en redenen 
waarom zij zich eenzaam voelen. Iedereen neemt zijn eigen stappen waarbij 
wij een stukje mee mogen lopen en handvatten mogen bieden, we doen 
het echt samen”, aldus een enthousiaste Mariëlle. 

We bieden een grote diversiteit aan cursussen voor 
volwassenen en samen met JGZ ligt er een breed 

cursusaanbod voor kinderen en opvoeders.  
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Genieten van contacten 
in het wijkcentrum
Toen haar man een aantal jaren geleden overleed, kwam 
Anneke er alleen voor te staan. “Ik houd van mensen om 
me heen en zonder kinderen voel ik me best wel eens 
alleen”, vertelt ze. 

Ze besloot om bij het wijkcentrum te gaan kijken en is daar blijven 
hangen. Als deelnemer aan activiteiten én als vrijwilliger. In het 
wijkcentrum geniet Anneke van de contacten. “Ik draai op maandag 
bardienst en dan doe ik ook mee met de yoga.” Na afloop van de 
yoga zorgt Anneke voor koffie, thee en een praatje en daarna ruimt 
ze op. 

Ze is blij dat ze mensen kan helpen en dat ze een luisterend oor
kan bieden. Ze vraagt ook anderen om iets te gaan doen in het 
wijkcentrum. “Soms ga ik met een vriendin op zondag eten in 
het wijkcentrum. Het smaakt heerlijk en je ziet weer eens andere 
mensen."

Samen met Bibliotheek Westland trekt Vitis Welzijn ook op in  
het ontwikkelen van Huizen van de Buurt. We versterken elkaar  

door onze diensten aan te bieden midden in de Westlandse  
samenleving, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Samen een bakkie

Ik heb weer 
een leuke 
vriendenkring, 
net als tijdens 
mijn schooltijd

Zelfredzaamheid met hulp
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Ontmoeting, samen 
beleven en ervaren
De Vereeniging is een onmisbare plek voor vele 
senioren. Zij kijken hier elke week naar uit! 

Bij De Vereeniging ontmoeten senioren elkaar. Om samen in 
een vertrouwde sfeer activiteiten te ondernemen. Ontmoeting 
staat hierbij voorop! Het programma staat niet vast. Er wordt 
met elkaar gekeken naar wensen en mogelijkheden. Een 
creatieve workshop, een lezing of film, spelletjes of een uitje. 
Er is heel veel mogelijk bij De Vereeniging! De ontmoetingen 
worden begeleid door vrijwilligers, ondersteund door 
coördinatoren.

"Ik houd er van om mensen te helpen en helemaal ouderen. 
Net als mijn oma zijn ze heel aardig en dankbaar!" Dat zegt 
Jorg Janszen, vrijwilliger bij De Vereeniging. "Vrijwilligerswerk 
biedt me heel veel voldoening en plezier. Samen begeleiden 
we de deelnemers en maken we er een mooie plek van waar 
iedereen zich welkom voelt."

De Vereeniging is dé ontmoetingsplek 
voor senioren in Westland!

Er staat bij mij 
standaard een 
streep door de 
maandagmiddag. 
Die houd ik vrij voor 
De Vereeniging!De Vereeniging

Zelfredzaamheid met hulp
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Samen op de fiets

Vitis Vrijwilligers, altijd 
in beweging!
De Vitis vrijwilligers zitten niet stil! De ruim 1.200 
vrijwilligers zetten zich in voor een ander en halen 
daar zelf ook veel voldoening uit. 

Ze zijn letterlijk en figuurlijk altijd in beweging. De fietstocht voor 
onze vrijwilligers liet dit mooi zien. Twee prachtige routes door 
Westland en Hoek van Holland brachten de vrijwilligers langs 
tien wijkcentra. Het heerlijke weer, mooie gesprekken, veel 
gezelligheid en enthousiaste Vitis-medewerkers langs de route 
maakten deze topdag compleet. 

"Wat hebben wij zaterdag genoten van de fijne fietstocht. Alles 
klopte; het prachtige zonnige weer, kennismaken met verrassende 

stukjes Westland en de meer dan warme ontvangst op alle locaties 
met lekkers."

 
"En natuurlijk de mooie en enthousiaste gesprekken en verhalen met 

de vrijwilligers ter plaatse. Van ons dank en geef de complimenten 
door voor de perfecte organisatie."

 
"Het was super, prachtig weer en wat hadden we het goed. Het 

heeft ons aan niets ontbroken. Leuk om een aantal oud collega's 
gesproken te hebben."

Onze kracht

Vitis had in 2021
1.292 

actieve vrijwilligers
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Welzijn op de Hoek

Zelfredzaamheid met hulp
Belevingstuin voor alle 
Hoekenezen   
Welzijn op de hoek, het samenwerkingsverbad tussen 
Humanitas en Vitis, is gevestigd in Huis van de Wijk ‘De 
Hoekstee’. Het is dé ontmoetingsplek voor alle inwoners van 
Hoek van Holland. 

Burgemeester Aboutaleb heeft in september 2021 de belevingstuin 
van Hoek van Holland geopend. “Deze belevingstuin is klein maar de 
betekenis is groot. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud", zei de 
burgervader. De belevingstuin is via Huis van de Wijk ‘De Hoekstee’ en 
via de wijk toegankelijk. Het is een tuin van, voor en door Hoekenezen. 
Iedereen kan er zo binnenlopen. De belevingstuin vormt een centrum van 
creativiteit. 

Veel ouderen met beginnende dementie of vergeetachtigheid komen er 
bijvoorbeeld om te schilderen. Anderen houden zich bezig met tuinieren. 
Er staan in de tuin speciale kweekbakken waarin planten staan die je 
goed vanuit je rolstoel of vanuit het zitje van je rollator kunt bewerken. De 
deelnemers aan dagbesteding CluP Ontmoeten kweken zo hun eigen 
aardbeien, tomaten en komkommers. 

“We doen hier ook bewegingsactiviteiten”, zegt deelnemer  
Corry Bazen - Sterrenburg. ‘’Dat is heel leuk. Er zit hier ook een 

kinderdagverblijf. De kinderen spelen ook in de tuin. Dat is enig!”
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SamenWestland zet zich in 
tegen eenzaamheid
Gevoelens van eenzaamheid kan iedereen overkomen en 
komt in alle geledingen van de samenleving voor.  
In Westland ervaart ruim 41% eenzaamheid en 8% zelfs 
ernstig. 34% van de jongeren voelt zich eenzaam. 

“Wanneer iemand (bijna) niemand heeft om op terug te vallen, zich 
niet begrepen of geaccepteerd voelt, ligt sociaal isolement op de loer. 
De kans is groot dat dit ook gevolgen heeft voor de psychische en 
lichamelijke gezondheid”, aldus Marja van den Berg van Vitis.
“Het is heel belangrijk om mensen die zich eenzaam voelen eerder 
in beeld te hebben en te kunnen ondersteunen. Vitis heeft daarom in 
het samenwerkingsverband 'Eén tegen Eenzaamheid' onder meer het 
Signaalpunt Eenzaamheid Westland gelanceerd. Hier kan een signaal 
afgegeven worden als je je zorgen maakt over iemand anders of als je 
zelf gevoelens van eenzaamheid ervaart”, gaat zij verder.

“Daarnaast hebben we bij Vitis verschillende vrijwilligersprojecten 
waar jong en oud aan mee kunnen doen. Onderzoek heeft namelijk 
uitgewezen dat vrijwilligerswerk ontzettend goed helpt tegen 
eenzaamheid: je voelt je nuttig en maakt tegelijkertijd nieuwe 
contacten.”

Iedereen kan helpen! Een klein gebaar is een 
eerste stap in het oplossen van eenzaamheid. 

Zo maken we 
samen 
eenzaamheid 
bespreekbaar
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Sterk verbonden

December 2021Samenwerken voor 
alle Westlanders

In april 2021 werd de werkgroep Westlanders 
Brigade in het leven geroepen. Zo werden 
allerlei ideeën verzameld hoe we in de gemeente 
kunnen omgaan met de gevolgen van corona. 

Een toerende bus was één van de zeven ideeën en werd 
in de vorm van een abricar als eerste project gerealiseerd. 
“Precies toen we weer in een lockdown verkeerden. 
Een betere timing voor deze inzet kon bijna niet", stelt 
wethouder Gardien. 

"Corona zorgde ervoor dat de donkere maanden extra 
moeilijk waren. We hadden er allemaal last van. Helaas 
kon niet iedereen daar makkelijk over praten. Met deze 
opvallende kar trokken we langs alle Westlandse kernen. 
In totaal waren er 30 ontmoetingsmomenten waarbij de 
medewerkers van Vitis mensen aanspraken."

"We troffen veel mensen die behoefte  
hadden aan een praatje of luisterend oor.”

Wethouder Cobie Gardien

“Jongeren konden 
elkaar niet 
ontmoeten op de 
sport, op school, of 
tijdens het uitgaan’’, 
aldus wethouder 
Gardien. “Ook bij 
ouderen stonden 
sociale contacten  
op een laag pitje.’’
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Feiten & cijfers 
De cijfers van 2021 laten weer een bijzonder jaar zien. Dit 
vanwege corona. Terwijl bepaalde activiteiten (tijdelijk) 
moesten worden stilgelegd en evenementen werden 
geannuleerd, zijn bestaande diensten aangepast en nieuwe 
diensten opgestart. De deuren van wijkcentra zijn voor een 
groot deel dicht gebleven maar telefonisch en online zijn 
er veel contactmomenten geweest. Daarnaast zijn er extra 
activiteiten en projecten – coronaproof – georganiseerd. 
Vrijwilligers en medewerkers hebben hun taken veelal op een 
andere manier uitgevoerd maar het contact met de inwoners 
van Westland en Hoek van Holland is gebleven. 

Algemene gegevens 
PersoneelsbezettingPer 31 december 2020 

Medewerkers 69*
Vacatures 3
Per 31 december 2021
Medewerkers 66*

Vacatures 5
In 2021
Medewerkers in dienst 11
Medewerkers uit dienst 14
Totaal fte per 31 december 2021 50,93

* (exclusief payroll / gedetacheerd)

Netwerken in de buurt
Sociaal makelaars 

Unieke contacten met partners 761
Projecten geïnitieerd en/of ondersteund 59
Aantal casussen in samenwerking met SKT en KCC waarbij 
zorgregisseurs, klantmanagers en sociaal makelaars met elkaar 
in verbinding zijn

94

Aantal informele oplossingen 588

Vrijwillige opvoedondersteuning in het gezin
14 nieuwe gezinnen hebben ondersteuning gekregen via het project 
Vrijwillige opvoedondersteuning in het gezin. 

Coachie 
In Westland zetten jongeren tussen de 17 en 25 jaar zich in voor andere 
jongeren die dit nodig hebben. In 2021 zijn 9 vrijwilligers gestart als coachie 
en zijn 13 jongeren ondersteund. 

Actief burgerschap 
Vrijwillige Inzet
Cursussen/workshops 

Cursussen/workshop deskundigheid 83
Totaal aantal deelnemers in Westland 287

Matches
Westland voor Elkaar

Aantal intakegesprekken 107
Waarvan bemiddelingen Wederkerigheid 25
Aantal digitale reacties op de vacatures 1.809

Maatschappelijke stage
Aantal bijeenkomsten met stagecoördinatoren van de 
middelbare scholen

5

Promotie
Nieuwsbrieven 

Aantal nieuwsbrieven 26
Interviews Pijlers van de samenleving 

Totaal aantal 26

Projecten
Bestuurdersbank Westland  

Aantal bestuurscoaches 8
Aantal adviesvragen 8

Vrijwillig Traineeship  
Deelnemende jongeren 31

Vrijwillige Coaches  
Opgeleide vrijwilligers 16
Begeleide vrijwilligers 222

Zelfredzaamheid met hulp
Buurt Informatiepunten 

Aantal bezoeken 1.736
Totaal vragen 1.814

Soort vragen
Inkomen 856
Sociale contacten/tijdsbesteding 20
Wonen 124
Zorg 161
Vrijwilligerswerk 28
Mobiliteit 98
Taal en cursussen 56
Voedselbank 142

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2021 
uit:
� Marrit van Baalen (voorzitter)
� Karima Bouchtaoui 
� Cor van Dalen
� Matthé Elema (vice-voorzitter)
� Marga de Goeij
� Edwin Steenbergen

Ben Assies is per 31 december 2021 afgetreden als 
lid in verband met het bereiken van de maximale 
zittingsduur van 8 jaar.
Per september 2021 zijn Marga de Goeij en Edwin 
Steenbergen toegetreden als lid.

In 2021 kwam de Raad van Toezicht 5 reguliere 
vergaderingen bijeen en 1 keer voor het jaarlijkse 
werkbezoek aan een Vitis locatie. De voorzitter heeft 
2 keer deelgenomen aan het Art.24 overleg met de 
OR. Ook zijn de voorzitter en een algemeen lid 1 keer 
aangesloten bij het overleg van de Vrijwilligersraad.

De toezichthouders zijn te bereiken via het 
secretariaat van Vitis Welzijn, telefonisch 0174 – 630358 
of per mail raadvantoezicht@vitiswelzijn.nl.

Vrijwilligers Vitis Welzijn 
Totaal actief in 2021: 1.292 unieke vrijwilligers.  
Per 31 december 2021: 1.111 unieke vrijwilligers

Waardering vrijwilligers: cadeaubon, Vitis 
zoomfeestje, fietsdag langs de wijkcentra, informele 
en thematische bijeenkomsten, eindejaarsattentie, 
verjaardagskaart.
Aantal nieuwsbrieven (inclusief extra nieuwsflitsen) 
voor vrijwilligers: 13 

Vrijwilligersraad 
De Vrijwilligersraad bestond per 
31 december 2021 uit:
� Hans van der Hoeven (voorzitter)
� Edith Brederode (secretaris)
� Thea Dijkman
� Jannie van Geest
� Rob Henskens
� Corrie Leerentveld
� Arjan Verduijn
� Lisa Wensveen
� Ineke Zwinkels

De leden Ton Hendrix, Paul Oosterwijk, 
Ciska van der Leur, Nelleke van Seters en 
Nel Rutgers namen in 2021 afscheid van 
de Vrijwilligersraad. 

In 2021 kwam de Vrijwilligersraad 
3 reguliere vergaderingen (o.a. digitaal) 
bijeen. 

De Vrijwilligersraad is te bereiken via 
het secretariaat van Vitis Welzijn  
telefonisch 0174 – 630358 of per mail 
vrijwilligersraad@vitiswelzijn.nl.

Vrienden van Vitis
Het bestuur van Vrienden van Vitis 
bestond eind 2021 uit: 
� Arnold Hordijk (voorzitter)
� John van der Knaap
� Peet van Adrichem
In 2021 is het bestuur van Vrienden van 
Vitis 1x keer bijeengekomen.
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Plusbus
Bussen 6
Leden* 691
Ritten 14.050
Vrijwilligers 123

 * Per eind 2021

De Vereeniging 
Ontmoetingsplek voor senioren 
Er zijn 9 dagdelen verdeeld over 7 locaties, verdeeld over 6 kernen
waar De Vereeniging actief is.

Uniek aantal deelnemers* 98
Aantal vrijwilligers* 32

 * Per eind 2021

Ontmoetingsactiviteiten in de wijkcentra
Algemene gegevens

Vrijwilligers* 481
Aantal bezoeken 55.864
Aantal verschillende activiteiten 59
Bijeenkomsten/overig gebruik 1.977

 * Per eind 2021

Open Eettafel 
Kernen en locaties waar een Open Eettafel wordt georganiseerd:
6 kernen, 6 locaties

Aantal keer 21
Aantal bezoeken  386

Buurtrestaurant Bij Mekaar 
Kernen en locaties waar een buurtrestaurant wordt georganiseerd:
5 kernen, 5 locaties

Aantal keer 12
Aantal bezoeken  343

Overig 329
Aantal vrijwilligers Buurt Informatiepunten* 19
Telefonisch contact Welzijnsdiensten  (anders dan belteam) 963
Telefonisch contact Welzijnsdiensten inzake Voedselbank 
(anders dan belteam)

139

* Per eind 2021

Diverse (financiële) welzijnsdiensten
Formulierenbrigade, Hulp bij belastingaangifte,  
Klussendienst en vervoersbegeleiding

Klanten formulierenbrigade 337  
Vrijwilligers formulierenbrigade* 8
Klanten Hulp bij belastingaangifte 128**
Vrijwilligers Hulp bij belastingaangifte 19
Klussendienst en vervoersbegeleiding 77***
Vrijwilligers Klussendienst en vervoersbegeleiding 21

* Per eind 2021
** 122 + 6 vanuit schuldhulpverlening

 *** 75 opdrachten klussen en 2 vervoersritten

Thuisadministratie/budgetcoaching
48Nieuwe inwoners in begeleiding
53Totaal aantal klanten in begeleiding*

Vrijwilligers thuisadministratie/budgetcoaching* 43
 * Per eind 2021

Vrijwillige wooncoaches en buurtbemiddeling 
Aantal hulpvragen wonen 844
Vrijwilligers Wooncoach 4
Aanmeldingen Buurtbemiddeling 47
Vrijwilligers Buurtbemiddeling* 12

* Per eind 2021

Dementie & Maatjes 
Totaal aantal nieuwe koppelingen 38
Vrijwilligers* 45

 * Per eind 2021

Belmaatjes 
Totaal aantal nieuwe koppelingen 14
Vrijwilligers* 25

 * Per eind 2021

Cursussen & Lotgenotencontact 
Totaal aantal deelnemers cursussen 571
Totaal aantal deelnemers themabijeenkomsten 365
Aantal ontmoetingsgroepen 6

Jongerenwerk
201Jeugdoverlast meldingen 

Aandachtsgroepen 42
Problematische groepen 4
Totaal aantal unieke groepen 46
Groepsgerichte aanpak 22
Totaal aantal unieke jongeren 477
Persoonsgerichte aanpak 51
Doorverwijzing naar sport, cultuur, school, hulpverlening, stage 
of werk

54

Samenwerking met scholen, leerplicht, sociaal makelaar, VSV, 
SKT en/of overige hulpverlening

86

Overleggen Leefbaarheidskring 50
Overleggen Veiligheidskamer 6
Ontmoetingsactiviteiten (off- en online) 120
Themabijeenkomsten (off- en online) 37

Eigen kracht
Welzijnsadvisering

Aantal casussen in behandeling* 139
Aantal nieuwe casussen 806
Huisbezoeken 347
Contacten (telefoon en mail) 2.175

Informatief Huisbezoek
1.386Aangeschreven mensen  

Mensen bezocht  392
Vrijwilligers* 70

 * Per eind 2021

Welzijn op recept
57Aantal casussen 

Mantelzorg
Aantal geregistreerde mantelzorgers*   2.415
Aantal nieuwe casussen  106
Huisbezoeken  34
Contacten (telefoon en mail)  246
Aantal bereikte deelnemers bij ontmoetingen en bijeenkomsten 118

 * Per eind 2021

Jonge mantelzorgers
Aantal geregistreerde jonge mantelzorgers 74
Aantal bereikte deelnemers bij activiteiten, voorlichting 6

 
Westlandse (GGZ) Maatjes 

Totaal aantal nieuwe koppelingen  51
Vrijwilligers* 46

 * Per eind 2021
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Hoek van Holland/Welzijn op de Hoek
In Hoek van Holland/Welzijn op de Hoek wordt verantwoording afgelegd 
aan de hand van KPI’s (kritieke prestatie-indicator).
Met kritieke prestatie-indicatoren kunnen de prestaties van de organisatie 
worden gemeten, KPI’s maken de voortgang meetbaar en concreet. Er zijn 
stedelijke KPI’s en gebied gebonden KPI’s.
KPI 3
75+ huisbezoeken

Aantal huisbezoeken bij Hoekenezen van 75 jaar en ouder 102  
Life-event huisbezoeken bij Hoekenezen van 75 jaar en ouder 4
Aantal doorverwijzingen n.a.v. huisbezoeken 43

KPI 4
Prestatie010 het aantal geplaatste werkzoekenden  

Aantal getekende overeenkomsten waaruit blijkt dat 
werkzoekende duurzaam geplaatst is

70
 

Aantal afgesloten vrijwilligersovereenkomsten 3
Aantal afgesloten deelnameovereenkomsten 5
Aantal afgesloten mantelzorgovereenkomsten 2
Aantal werkzoekenden waarmee gedurende het jaar minimaal 
4 x een gesprek heeft plaats gevonden in het kader van 
persoonlijke ontwikkeling

10

Aantal getekende verklaringen waaruit blijkt dat 
werkzoekenden een extra stap hebben gezet

7
 

KPI 5
Zelfredzaamheid en Kansrijk (VSV)

Aantal inschrijvingen bij een onderwijsinstelling 2
Aantal afgesloten arbeidsovereenkomsten 5

KPI 6
Schulddienstverlening (heel jaar inzet ETF)

Aantal mensen dat aantoonbaar succesvol is ondersteund m.b.t. 
de financiële zelfredzaamheid (gebruik van ZRM of ander erkend 
meetinstrument, afgestemd met de beleidsadviseur Welzijn)

2

Aantal mensen dat warm is overgedragen naar de 
trajectbegeleider van het Expertise team Financiën (TB) of 
wijkteam wanneer ondersteuning op andere leefgebieden dan 
financiën urgenter is

2

Aantal informatieve en ondersteuningsvragen die met een 
enkelvoudig advies of eenmalige activiteit is afgedaan

126
 

KPI 7
Taalvrijwilligers

Aantal door de aanbieder georganiseerde taalbijeenkomsten in 
het gebied

4
 

Aantal taalverwijzers 3
Aantal Hoekenezen dat een taaltraject hebben gevolgd door de 
inzet van Welzijn

23
 

KPI 8
Gezondheid

In 2021 zijn bewoners bevorderd voor een mentale gezonde 
leefstijl en fysieke gezonde leefstijl

40
 

KPI 9
Kansrijk

In 2021 zijn ouders en jongeren versterkt in hun vaardigheden/
competenties en startkwalificaties

47

KPI 10
Wijkleefbaarheid

In 2021 zijn bewoners meer betrokken bij hun buurt 5
Bewoners zijn meer bewust gemaakt over hun rol in 
discriminatie of een ander maatschappelijke issue

29

Vrijwilligers
Aantal ingezette vrijwilligers 120  

BATEN
Subsidies
Subsidie doorgeschoven
Bijdrage activiteiten
Overige baten
Rente

Totaal baten

-130.042
213.483 
413.540

-

5.753.694

5.256.713
2.000

635.000
386.500

-

6.064.500

5.041.000 

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

- 19.102 

248.932
392.760

8

5.565.760

4.943.162

Financiën 
Overzicht baten & lasten 2021

Deze staat van baten en lasten is ontleend aan de 
jaarrekening 2021. Deze jaarrekening is voorzien 
van een goedkeurende verklaring van de externe 
accountant en is door de Raad van Toezicht in de 
vergadering van 23 maart 2022 goedgekeurd.
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Bestemmingsreserve Plusbus
Egalisatiereserve

Algemene reserve Hoek v. Holland

Saldo na resultaatbestemming

Resultaatbestemming
75.000

6.214
121.026

202.240

222.251

0

20.011

0
3.132

164.296

167.428

171.899

0

4.471

LASTEN
Personeelslasten
Lasten activiteiten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Financiële lasten
Afschrijvingen

Totaal lasten

358.503
901.618
359.779
11.468
93.317

5.531.443

3.806.758 
599.000 
946.500 
250.000

7.000
87.000

5.991.500

4.102.000 
464.798
910.081
281.831

4.650
86.405

5.393.861

3.646.096

13.500
-
-

13.500
59.500

73.000

0
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Hoofdkantoor
Vitis Welzijn
Verdilaan 88
2681 KP Monster
0174 – 630358
info@vitiswelzijn.nl
 
www.vitiswelzijn.nl

Vitis Welzijn is statutair 
gevestigd in Monster

Vitis op  
social media

facebook.com/vitiswelzijn

instagram.com/vitiswelzijn

twitter.com/vitiswelzijn

youtube.com/vitiswelzijn

linkedin.com/vitis-welzijn
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De Lier ’t Anker W.J. Baron van Gentplein 31  0174 - 513022

’s-Gravenzande Kasteeleplein D. van de Kasteeleplein 1  0174 - 414582 

’s-Gravenzande Larix Larixstraat 4  0174 - 414219

Heenweg* De Kameleon Boelhouwerstraat 1  0174 - 630358

Honselersdijk De Hunselaer De Hunselaer 1  0174 - 627755

Kwintsheul* Kastanjehof Kerkstraat 43a  0174 - 270177

Maasdijk De Prinsenhof Cornelis Houtmanplein 6  0174 - 514669

Monster* De Noviteit Havenstraat 16  0174 - 630358

Naaldwijk Hof van Heden Dijkweg 20  0174 - 630361

Naaldwijk Hooge Hasta Hastastraat 5  0174 - 761709

Poeldijk De Backerhof Wittebrug 2  0174 - 246464

Wateringen  Terra Nova Het Tolland 2  0174 - 820254

Hoek van Holland De Hoekstee Mercatorweg 50    0174 - 384588

De Lier  Van Rijnstraat 28 In de bibliotheek 

’s-Gravenzande  Zandeveltplein 26  In de bibliotheek
 
Honselersdijk  Fazantlaan 4  In de school PCBS De Hoeksteen 

Kwintsheul  Kerkstraat 43a  In Dorpshuis Kastanjehof

Monster  Havenstraat 16 In Noviteit, ingang aan achterzijde
  
Naaldwijk  Ambachtstraat 10  In Patijnenburg 

Poeldijk  Wittebrug 2  In wijkcentrum De Backerhof  

Wateringen  Herenstraat 25  In de bibliotheek  

Check de actuele openingstijden op www.vitiswelzijn.nl        
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