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SAM kijkt terug op een levendig jaar en neemt 
u met dit fonkelnieuwe magazine mee in wat 
er zoal passeerde in 2019. Geen compleet 
beeld, want dan zou het magazine niet meer 
te tillen zijn, maar een greep uit de bezighe-
den van de mensen van SAM. Dat zijn ruim 
500 vrijwilligers, een toenemend aantallen be-
trokken inwoners en bezoekers en een gemoti-
veerd team harde werkers die allemaal samen 
een steentje bijdragen aan de samenleving, 
ook bij u in de buurt.

Bij aanvang van het jaar verkeerde SAM in de eind-
fase van een ingrijpende verbouwing van de hoofdlo-
catie van SAM in Rijngaarde. Mogelijk gemaakt door 
fondsen, Mozaïek Wonen en eigen reserveringen. 
Met de feestelijke opening kwam een eind aan veel 
stof en ‘kamperen’. Onder de nieuwe naam Bij SAM 
zijn we hier weer helemaal bij de tijd en klaar voor de 
toekomst.

Ander stof dat deed opwaaien betreft de gemeente-
lijke bezuiniging op het werk van SAM waarmee het 
nieuwe jaar wordt in gegaan. Onzekerheid over de 
toekomst.

Tussen bouwen aan de toekomst en bezuinigen op 
bijdragen aan de samenleving is in de tussentijd de 
nieuwe website van SAM de lucht in gegaan, heb-
ben nieuwe initiatieven het licht gezien, halen we 
wekelijks de krant met aansprekende activiteiten en 
vieren we onverkort het bestaan met inwoners die de 
schouders onder hun leefomgeving willen zetten en 
van betekenis kunnen en willen zijn voor anderen die 
minder makkelijk meedoen.

We kijken al met al terug op een zeer productief jaar 
en hopen dat u geniet van wat er allemaal in bewe-
ging is om u heen en dat u het plezier proeft waar-
mee we samen dagelijks uitvoering geven aan het 
werk.  

Ik wens u namens alle mensen van SAM veel lees-
plezier. 

Mirjam van Veen
Directeur SAM 
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Wat is SAM?
SAM staat voor ‘We doen 
het samen’
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SAM is de welzijnsorgani-
satie in de gemeente Bode-
graven-Reeuwijk, een sterke 
speler in alle dorpen voor 
ontmoeting en samen leven. 
Preventieve aanpak binnen 
het sociaal domein is onze 
corebusiness. Wij werken 
samen met veel vrijwilligers 
en andere organisaties aan 
het versterken van de sa-
menleving door de verbinding 
te maken tussen bewoners, 
bewonersgroepen en maat-
schappelijke organisaties. Dat 
doen we samen. 

SAM is er voor iedereen.
Voor jong en oud, actieve vrij-
willigers en mantelzorgers. Voor 
wijkbewoners met eigen initiatie-
ven, mensen met een beperking, 
mensen van diverse afkomst, 
scholieren en studenten en voor 
mensen die het lastig vinden om 
mee te doen. 

SAM werkt als sociaal makelaar 
onder andere aan de ontwikke-
ling van het Huis van Alles, bewo-
nersinitiatieven en samenwerking 
in het dorp, informatief huisbe-
zoek voor ouderen en koppelt 
maatjes voor sociale contacten 
en vervoer. We bieden individuele 
clientondersteuning vanuit het 
sociaal team en geven een steun-
tje in de rug als meedoen niet 

vanzelf gaat. Nieuwkomers helpt 
SAM op weg met inburgeren via 
Kids & Koffie, taalcoaches, weg-
wijs worden in de leefomgeving 
en ondersteunt bij het vinden van 
activiteiten, stages of vrijwilli-
gerswerk. 

Mantelzorgers kunnen bij SAM 
terecht voor individuele onder-
steuning, respijtzorg, voorlichting 
en Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers (MoM). 

Jongeren en jongerenwerkers. 
treffen elkaar in het jongerencen-
trum, op straat en als het even 
niet mee zit in individuele onder-
steuning. 
SAM is zelf grotendeels een 
vrijwilligersorganisatie en geeft 
andere vrijwilligersorganisaties 
ondersteuning middels de SAM 
academie, vrijwilligerscentrale en 
vacaturebank. 

SAM is een leerwerkbedrijf en 
geeft alle ruimte aan jong talent. 

SAM is altijd in jouw buurt!

Alie
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Ik ben Gerda Schat en sinds 
april 2019 versterk ik het balie-
team van SAM. Ik houd me be-
zig met de boekhouding en let  
natuurlijk sterk op de financiën 
van SAM. Daarnaast vervang ik 
mijn collega’s Tineke en Cora 
als zij vakantie hebben.

Raad van Toezicht
Het bestuur van SAM functio-
neert als Raad van Toezicht (RvT) 
en volgt daarbij de Governance-
code Sociaal Werk. Deze omvat 
normen voor goed bestuur en 
toezicht. De leden van de Raad 
hebben een uiteenlopende ach-
tergrond en expertise. Gemeen-
schappelijk kenmerk is hun hart 
voor maatschappelijke belangen 
en hun betrokkenheid bij de 
lokale samenleving. De RvT krijgt 
voor de werkzaamheden geen 
beloning.

De RvT bestaat eind 2019 uit de 
volgende vier leden:
Hetty Veerman (voorzitter), Lian-
ne Stolwijk (secretaris), Maarten 
Baaij en Helmi Tunnissen.

Onder dankzegging voor hun 
inbreng is afscheid genomen van 
Evert Roelofs en van Sytse Meijer 
voor zijn jarenlange inbreng van-
uit het jongerenwerk. 

Dagverzorging
De dagverzorging van SAM & 
Zorgpartners biedt plaats aan 
16 senioren per dag. Voor het 
geven van structuur aan de 
dagen en als extra steuntje in 
de rug om zelfstandig te blijven 
wonen. Mantelzorgers krijgen 
zo vrije tijd en een adempauze. 
De dagverzorging heeft een 
eigen ruimte met een heerlijk 
zonnige tuin in Rijngaarde.

Jongerenwerk
Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven (SSCB) de Zon voert in 
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het jongerenwerk uit. Je vindt ons 
in het jongerencentrum De ZON (aan de Eiber in Bodegraven) waar 
jongeren met een beetje ondersteuning ontmoetingsactiviteiten en 
thematische programma’s organiseren. Op straat tijdens onze am-
bulante rondes kan je ons tegenkomen als we in gesprek gaan met 
jongeren. Of op andere plekken in de gemeente waar we individueel 
of collectief jongeren ondersteunen en informatie en advies geven. 
De jongerenwerkers, Ties, Dennis, Rolf en Jessica zijn als beroeps-
krachten verbonden aan SSCB de ZON en in dienst van SAM.

AutoMaatje
AutoMaatje Bodegraven-Reeuwijk 
is een samenwerking tussen de 
ANWB en SAM. De bijna 50 vrijwil-
ligers die actief zijn bij AutoMaatje 
hebben samen meer dan 2300 
ritten gemaakt in 2019. Op deze 
manier helpen zij minder mobiele 
plaatsgenoten met vervoer tegen 
geringe kosten. Het aantal gereden 
kilometers in 2019 is bijna 42.500 
km! Samen meer dan de evenaar 
rondgereden en heel wat praatjes 
gemaakt.

Versneld inburgeren
Mensen met een vluchtelingenstatus zijn nieuwkomers in onze ge-
meente. Voor een snelle inburgering werkt SAM samen met de ge-
meente, Fermwerk, Vluchtelingenwerk en taalscholen om hen daarbij 
te helpen. Het is belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk mee 
kunnen doen om het leven dat zij in hun thuisland hadden met (vrij-
willigers)werk, onderwijs, sport, sociale contacten ook in Bodegra-
ven-Reeuwijk op de rails te krijgen. 

Deelnemen aan de activiteit Kids & Koffie in de Huizen van Alles is een 
eerste opstapje. Dit is een groepsactiviteit voor vrouwen. Ook kinde-
ren tussen 0 en 4 jaar zijn van harte welkom. Terwijl de kinderen met 
elkaar spelen, werken de moeders aan hun ontwikkeling. Spelender-
wijs oefenen om de Nederlandse taal eigen te maken, aan de slag te 
gaan als vrijwilliger en oriënteren om een betaalde baan te bemach-
tigen om zo volwaardig maatschappelijk mee te kunnen doen. Naast 
Kids & Koffie worden statushouders die hier niet aan deelnemen ook 
gematcht aan voorzieningen en activiteiten zodat men makkelijker 
ingang krijgt tot vervolgstappen in het leven.

Huisbezoekproject 70+
Vanuit het huisbezoekproject van SAM gaan vrijwilligers op eenmalig 
informatief huisbezoek bij 70-plussers binnen de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk. Aan de hand van een vragenlijst gaan deze vrijwilligers 
in gesprek met senioren over diverse onderwerpen zoals wonen, 
zelfredzaamheid en sociale contacten. Het voornaamste doel van de 
huisbezoeken is senioren te informeren omtrent activiteiten, voorzie-
ningen en regelingen in de buurt. In het geval van specifieke vragen 
kan een sociaal werker verder helpen. Als positief bijeffect zorgen de 
anoniem ingevulde vragenlijsten voor inzicht in hoe het met de doel-
groep 70-plussers in onze gemeente gaat.

Sociaal team
SAM heeft 1 medewerker 
uitvoerend in het Sociaal team. 
Dit is Ramona. Ramona heeft 
als extra het aandachtsgebied 
ouderen en mantelzorgers en 
is daarnaast voor SAM aan-
dachtfunctionaris Huiselijk 
geweld.

Team, 
Coöperatie &

Projecten



Margreet zorgt voor haar man 
Daniël die Alzheimer heeft. Af 
en toe komt thuisvrijwilliger 
Jacques langs voor Daniël 
zodat Margreet even wat tijd 
voor zichzelf heeft. 

Als je een boek leest, dan lijk je 
even van de wereld af te zijn, zei 
de nu 70-jarige Daniël vroeger 
altijd al tegen zijn vrouw. En daar 
geeft Margreet hem gelijk in. “Zo 
voelt het ook voor mij en dat is 
heerlijk!” 

Toen bij Daniël de diagnose Alzhei-
mer werd gesteld, nu 15 jaar 
geleden, werkte hij nog volop als 
leerkracht. Vrijwel direct na de 
diagnose spraken Margreet en 
Daniël tijdens de autorit af om ‘er 
samen voor te gaan’. En dat doen 
ze. Regelmatig gaan ze erop uit 
en genieten van de mooie mo-
menten.

Margreet en Daniël hebben maar 
liefst twee zonen en drie doch-
ters. Het waren de dochters die 
tijdens een familievergadering 
aangaven zich zorgen te maken 

over hun moeder. De zorg voor 
hun vader ging hartstikke goed, 
maar er bleef zo weinig ‘eigen tijd’ 
voor hun moeder over. Via Man-
telzorgcentraal, waar Margreet 
geregistreerd is als mantelzorger, 
kwam ze terecht bij het Sociaal 
Team. Samen besloten ze dat een 
thuisvrijwilliger een oplossing kon 
zijn. Iemand die elke week een 
keer met Daniël op stap gaat, zo-
dat Margreet een ochtendje voor 
zichzelf heeft.

Zo werd contact gelegd met 
Jacques, die zich had opgegeven 
als vrijwilliger omdat hij tijd had 
en graag iets wilde doen voor 
de samenleving. Als ervarings-
deskundige - zelf mantelzorger 
van zijn vrouw - wilde hij ook iets 
doen voor een ander. En het klikte 
direct bij de kennismaking. Als 
Jacques er is licht de kamer op. 
Hij is zo positief en enthousiast!

Iedere vrijdag komt Jacques 
langs. “We drinken dan eerst kof-
fie met z’n drietjes en daarna gaat 
hij met Daniël op pad.” Bijvoor-
beeld naar Waddinxveen, waar 
haar man Daniël geboren is. Dan 
rijden ze naar zijn geboortehuis 
of oude voetbalclub. Of ze gaan 
naar de kringloop, lekker oude 
spulletjes kijken. Daniël geniet er 
zichtbaar van.
Op zo’n vrijdagochtend gaat Mar-
greet zelf graag naar een vriendin 
of lekker de stad in. ”Een terrasje 
pakken of gezellig lunchen. Die 
ene ochtend is echt fijn”, zo geeft 
ze aan. Ze zorgt graag voor haar 
man, voelt zich ook nog fit en is 
graag bij hem, maar even eruit is 
heerlijk. “Thuis moet ik toch alert 
zijn, denken aan de medicijnen en 
alles”.

“De zorg even uit handen geven, 
maar ook dat heerlijke boek dat 
ik elke dag pak zorgt ervoor dat 
ik er voor mijn man kan zijn. Zo’n 
situatie als de onze overkomt je, 
we hebben er niet om gevraagd. 
En daarbij, ik ben dol op mijn man 
en ons gezin, wij komen er wel!”

Wat doet SAM voor 
mantelzorgers?

Wanneer u als familielid, kennis of vriend langdurig 
en intensief zorgt voor een ander, kan het zijn dat u 
mantelzorger bent. Eén op de tien Nederlanders is 
namelijk mantelzorger.

Mantelzorgers vinden het vaak heel vanzelfsprekend 
dat zij voor de ander zorgen. Toch kan het ook heel 
zwaar zijn. Vooral als je al lang en intensief voor een 
ander zorgt, kan het voorkomen dat het af en toe 
‘gewoon even niet gaat’ of te veel wordt. SAM zet 
zich in voor mantelzorgers en ondersteunt hen op 
verschillende manieren, door onder andere persoon-
lijk advies, hulp bij het regelen van voorzieningen en 
financiële vraagstukken en informatie over lokale en 
regionale activiteiten en/of bijeenkomsten. Daar-
naast organiseert SAM themabijeenkomsten, lotge-
notencontact, respijtzorg en biedt de mantelzorgon-
dersteuner van SAM een luisterende oor. 

Bent u mantelzorger? Ga naar www.mantelzorgcen-
traal.nl. Klik op de knop gemeentes en meld u aan. 

Mantelzorgers in het zonne-
tje gezet bij restaurant 
Mercatu te Reeuwijk!

Sinds 2016 zijn er sociaal makelaars actief in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De sociaal makelaars 

zijn gestart met de veranderopdracht om van aanbodgericht welzijnswerk (de ‘activiteitenboer’) meer 

vraaggericht te werken in alle dorpen binnen de gemeente. De sociaal makelaar is een bekend gezicht 

in het dorp, kent inwoners met kwetsbaarheden en hulpvragen, maar ook inwoners met daad- en draag-

kracht. De sociaal makelaar is bekend met sleutelfiguren en vrijwilligersinitiatieven, als ook professionals 

in zorg en welzijn. De sociaal makelaar verbindt mensen, initiatieven en organisaties met elkaar om sa-

men de samenleving in ieder dorp te versterken. 
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Wat is sociaal makelen?

Interview met mantelzorger 
Margreet over respijtzorg

“Met een boek 
even in een 

   andere wereld.”

Op 10 november 2019 was de landelijke dag van 
de Mantelzorg. Op deze dag is stilgestaan bij alle 
extra zorg die mantelzorgers aan hun naasten 
geven. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en 
SAM waarderen deze inzet en zorg zeer. Daarom 
zijn de mantelzorgers van Bodegraven-Reeuwijk 
op zaterdag 9 november alvast in het zonnetje 
gezet met een goed verzorgde buffetlunch in het 
Reeuwijkse restaurant. Het driekoppig Comité 
orkest zorgde voor een verrassende muzikale 
omlijsting waarbij het publiek op een komische 
manier betrokken werd. Er was respijtzorg gere-
geld voor mantelzorgers die hun naasten niet on-
gezien achter konden laten en Automaatje reed 
de mensen zonder eigen vervoer heen en terug 
naar huis. Het was een mooie en geslaagde mid-
dag met 150 gasten. Graag tot volgend jaar!   
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Taal heb je nodig om deel te kunnen nemen 
aan de maatschappij. Om het leren van de 
Nederlandse taal extra te ondersteunen heeft 
SAM vrijwillige taalcoaches die daarbij helpen. 
Bij SAM zijn ruim 50 taalcoaches aangesloten 
met 56 matches met nieuwkomers.

Ruim 3 jaar geleden is een “uit de hand gelopen” 
bewonersinitiatief om nieuwkomers te helpen met 
taal terechtgekomen bij SAM. De organisator van 
dat project zag dat het te groot werd en dat enige 
professionalisering gewenst was. Hij is verschillende 
organisaties langs gegaan en SAM heeft hem met 
open armen ontvangen.

Een taalcoach ondersteunt een nieuwkomer met het 
leren van de taal. Hiervoor wordt de taalcoach opge-
leid. De coördinator doet de intakes met de hulpvra-
gers en taalcoaches en koppelt hen aan elkaar als 
een geschikte match mogelijk is. In bijna 2 jaar zijn 
100 intakes gedaan en 100 matches die geslaagd 
zijn. Daarvan heeft de helft zijn doel bereikt en de an-
dere helft wordt nog gecoacht. Afgelopen 2 jaar zijn 
zo’n 75 verschillende taalcoaches actief geweest, die 
allemaal met grote motivatie en bevlogenheid iets 
hebben willen betekenen voor (nieuwe) medebewo-
ners van onze gemeente.

Coördinator Josefien Kroon is tevens trainer van de 
taalcoaches. Zij is zelf NT2 docent en kan de taal-
coaches goed adviseren wat zij met hun deelnemer 
kunnen gaan doen. Ook docenten van de taalscho-
len kunnen goed aangeven waar hun cursist extra 
mee zou kunnen oefenen. Het afgelopen jaar is die 
samenwerking verstevigd. 

Kids & Koffie
Josefien Kroon speelt ook een rol bij het adviseren 
van de vrijwilligers van Kids & Koffie, een activiteit 
voor moeders met kinderen jonger dan 4 jaar om 
inburgeren beter mogelijk te maken. Tijdens de Kids 
& Koffie wordt er groepsgewijs spelenderwijs met 
taal geoefend. 
Josefien licht toe: ‘Taal is meer dan alleen maar taal. 
Het is een belangrijk instrument om deel te kunnen 
nemen aan de samenleving. Het deelnemen aan 
de samenleving kan veilig gebeuren met waardevol 
vrijwilligerswerk. Het is ontzettend fijn dat dit project 
hangt aan de kapstok van het brede aanbod van 
SAM en deel uitmaakt van het maatjesproject Samen 

Sterk. De lijntjes zijn kort naar mijn collega’s van 
SAM die als sociaal makelaar een goed zicht hebben 
op de vragen in onze gemeente en ook de contac-
ten hebben om de mensen te kunnen plaatsen als 
vrijwilliger of taalstage”.

Menselijke wegwijzers
Veel vrijwilligers doen meerdere dingen bij SAM waar-
door ook zij een belangrijke rol spelen bij de partici-
patie van de deelnemers in onze gemeente omdat zij 
goede wegwijzers zijn.

Een goed voorbeeld daarvan is dat een nieuwkomer 
ingezet is als maatje van een andere nieuwkomer. De 
een wat eenzaam, de ander nog meer beperkt in de 
kennis van het Nederlands. Het maatje is een vrouw 
die zelf een taalcoach heeft om haar taalniveau te 
verhogen, maar met haar niveau prima een ander 
kan helpen. Zo samen uit een isolement komen. Ook 
de activiteiten in de Huizen van Alles dragen daar 
aan bij. Het wekelijkse koken waar nieuwkomers 
aan mee doen. Of hulp bij de huiswerkklas waar een 
hoogopgeleide nieuwkomer een rol speelde. Kortom 
een heel nuttig project, dat leeft en de laatste jaren 
uitgebouwd is tot een goedlopende, niet meer weg 
te denken ontmoeting in onze gemeente.

Samen is leuker

“We kunnen met elkaar 
lezen en schrijven”
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Dat er behoefte was aan een 
maatjesproject in de gemeen-
te was duidelijk, maar dat er 
zoveel vragen zouden binnen-
komen! Lenny Janssen, coördi-
nator van het maatjesproject 
Samen Sterk had het nooit 
verwacht toen ze in april 2018 
van start ging. 

In Bodegraven klopten 76 mensen 
bij SAM aan voor een maatje. In 
Reeuwijk waren dat er 36 en in 
Waarder, Driebruggen en Nieuwer-
brug, nog eens 8. Lenny: Goed in 
gesprek gaan met deze mensen 
is het eerste wat we doen. Soms 
blijkt de vraag om een maatje te 
gaan om een vriendschapsver-
zoek. Een andere keer kunnen we 
iemand stimuleren om aan te slui-
ten bij een activiteit in bijvoorbeeld 
het Huis van Alles om andere 
mensen te ontmoeten. In enkele 
gevallen is de aanvraag voor een 
maatje een noodsignaal en verwij-
zen we door naar professionele 
zorg of begeleiding. 

Met zoveel mensen 
die een maatje zoe-
ken is het belangrijk 
om hier ook vrijwil-
ligers bij te vinden. 
Een vrijwilliger die zich wil ver-
binden aan het maatje. Gelukkig 
hebben we een aantal geïnteres-
seerde kanjers gevonden om deze 
mooie taak op zich te nemen. 
Sommige vrijwilligers zijn een kei 
in het coachen van iemand, ande-

ren kunnen heel goed luisteren, 
een derde gaat gewoon samen 
op pad met de maatjesvrager en 
weer andere vrijwilligers stippelen 
samen met de maatjesvrager een 
plan uit om meer onder de men-
sen te komen. Het allermooiste 
was de vrouw die eerst zelf een 
maatje kreeg via ‘Samen Sterk’ 
en besloot zichzelf aan te bieden 
als vrijwilliger om zich in te gaan 
zetten voor iemand anders! Op dit 
moment zijn er 53 mensen vrijwilli-
gers als maatje actief voor Samen 
Sterk. 

Extra mooi is dat vaak blijkt dat 
het niet alleen voor de maatjesvra-
ger fijn is om contact te hebben 
met de vrijwilliger, maar dat het 
gevoel vaak wederzijds is. Ook 
komt het voor dat twee maatjes-
vragers veel voor elkaar blijken te 
kunnen betekenen door samen 
te gaan sporten, bijvoorbeeld.  
En een enkele vrijwilliger heeft 
contact met meerdere maatjes-
vragers, omdat ze het zulk mooi 
vrijwilligerswerk vinden en er graag 
tijd aan besteden. 

Wat we belangrijk vinden bij Sa-
men Sterk is dat we kijken naar 
de mensen en hun mogelijkheden. 
We benadrukken ook dat er altijd 
een gelijkwaardig contact moet 
zijn, ook als de één vrijwilliger 
is en de ander maatjesvrager. 

Gewoon menselijk contact kan zo 
veel betekenen. We zetten erop 
in dat zowel de vrijwilliger als de 
maatjesvrager plezier beleeft aan 
het contact. 

Onze vrijwilligers verdienen uiter-
aard ondersteuning bij dit mooie 
werk. Zo heeft iedere vrijwilliger 
een contactpersoon binnen Sa-
men Sterk waar deze bij terecht 
kan met vragen. Ook bieden we 
basistrainingen aan met onderwer-
pen als grenzen aangeven, hoe 
bevorder je de eigen regie binnen 
het contact en hoe kun je helpen 
om iemands netwerk te verster-
ken. Ook themabijeenkomsten zijn 
in ontwikkeling om aan onderwer-
pen meer aandacht te besteden.  

Mijn werk als initiator van dit pro-
ject zit er bijna op. Ik ben er trots 
op dat er een mooie werkgroep is 
ontstaan. Dat zijn de vrijwilligers 
die het coördinerende werk voor 
Samen Sterk samen oppakken 
en ermee verder gaan. Zij doen 
het kennismakingsgesprek bij 
de maatjesvragers én ook bij de 

vrijwilligers. Zij zijn het die 
ervoor zorgen dat mensen 
zich met elkaar verbinden. 
De projectperiode sluiten we 
af. Ik ben blij dat ik hier mijn 

bijdrage aan mag leveren! 

“Mensen met elkaar verbinden 
is het mooiste wat er is.”

Lenny
Samen Sterk wordt mogelijk gemaakt 
door bijdragen van het Oranjefonds en het 
Rabo Dichtbijfonds.
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van Alles om de koffie en de thee te zetten. Ze 
vroeg zich af of het een goed idee is om Syri-
sche hapjes mee te nemen voor de huldiging 
van mw. R en en passant vermeldt ze nog even 
dat het gelukt is om vrijwilligerswerk te gaan 
doen bij de ouderen van de dagverzorging. Ik 
prijs haar want ze heeft het vorige week na eni-
ge aanmoediging toch maar even opgepakt en 
geregeld ondanks een zeer onstabiele thuissitu-
atie. Eenmaal in het Huis van Alles vertelt een 
vrijwilliger mij dat het alarm is afgegaan maar 
dat de mensen van de Sporthoeve haar hebben 
geholpen en dat alles goed is. De sportcoach 
komt binnen en de meeste vrouwen vertrekken 
naar een lokaal om te sporten. Een dame, Mw. 
A, blijft achter en vraagt of ze even met mij kan 
praten. Ze wil heel graag een volgende stap zet-
ten. Namelijk werken. Ze heeft ervaring opge-
daan in koelcellen maar heeft niet durven zeg-
gen dat ze door haar reuma heel veel last krijgt 
van haar gewrichten. Ze vindt het ook moeilijk 
om te zeggen omdat ze de Nederlandse taal 
niet goed beheerst. Ik stel voor even samen 
naar Ferm Werk te bellen. Zij doet het woord en 
ik sta eventueel bij. Het gaat hartstikke goed 
en ze heeft een afspraak gemaakt om met 
Ferm Werk te praten over werk. Na de sportles 
wordt mw. R bekroond. Verlegen maar ook best 
trots neemt ze haar lintje in ontvangst. Daarna 
verdwijnt iedereen weer in het lokaal om taal-
lessen te krijgen. Ik werk de casuïstieklijst nog 
even bij want de week daarvoor heb ik met een 
aantal statushouders gesproken waarvan ik nu 
weet waar ze staan t.o.v. het versneld inbur-
geren en weet ik wat me te doen staat qua 
bemiddeling.

Ik rijd naar Rijngaarde, naar Bij SAM alwaar ik 
mijn collega’s zie. Ik kom erachter dat er nog 
een paar foutjes staan in de uitnodiging voor de 
mantelzorgers voor de Dag van de Mantelzorg 
en bel even met B. van Star Reklame om de 
foutjes eruit te laten halen. Ik regel met een 
vrijwilliger dat hij samen met andere mensen 
begin volgende week de uitnodigingen sorteert 
en in Bodegraven alvast rondbezorgt. Ik vergeet 
niet in mijn agenda te zetten dat ik hen daar 
‘koek’ voor wil geven. Ik wist nog dat ze dat 
de vorige keer zo waardeerden. Om 12.15 uur 
schuif ik aan bij ons wekelijkse Sociaal Make-
loverleg. We lunchen samen en nemen elkaars 
werkgerelateerde vragen door en geven elkaar 

advies. Weer terug bij mijn laptop beantwoord 
ik een respijtvraag van een collega mantelzor-
gondersteuner uit Gouda en stuur ik de jonge 
mantelzorgers uit ons bestand een reminder 
voor het bubble bal uitje aanstaande donderdag 
in Waddinxveen.

13.45 uur. Ik rijd weer terug naar het Huis van 
Alles Bodegraven waar de tweemaandelijkse 
MOM (mantelzorgers ontmoeten mantelzorgers) 
plaatsvindt. Onze vrijwilliger, mw. A heeft alles 
al klaargezet en ik schuif zo aan midden in een 
lastig gesprek over de rouw die iemand ervaart 
over de persoon die er nog wel is maar door de-
mentie er eigenlijk niet meer is. Ik merk dat ze 
erg gebaat is bij het luisterend oor en de erva-
ringen van anderen. Er wordt ook gelachen om 
rare situaties die men meemaakt in de dagelijk-
se verzorging van mensen. Ik beantwoord nog 
een prangende vraag over WMO voorzieningen 
en meld dat mensen welkom zijn bij de aanko-
mende workshop voor werkende mantelzorgers.

14.45 uur. Ik rijd naar Nieuwerburg voor Pak een 
Stoel. Na een kwartier wandelt iemand binnen. 
Ze vertelt me dat ze naast de zorg voor haar 
kleinkinderen ook 1 dag in de week een oom 
met een driedubbele diagnose op sleeptouw 
neemt en dat het haar allemaal wat veel is. Op 
de vraag of er niemand is die iets van haar zorg 
van haar over kan nemen antwoordt ze met 
‘nee’. Ik vraag aan haar waar haar behoefte ligt. 
Een luisterend oor zegt ze. Dat geef ik haar. Ook 
vraag ik of ze wil nadenken over de mogelijk-
heid van het tijdelijk over laten nemen van zorg. 
Over respijt. Al is het maar soms. Dat zou ze 
doen. Daar belt ze over terug. 

16.00 uur. Ik rijd door naar een vrijwilliger die 
een conflict heeft met een andere vrijwilliger en 
uitgesproken heeft dat hij niet weet hoe hij er-
mee om moet gaan. Ik luister naar zijn verhaal 
en het lukt om hem open te laten staan voor 
een gesprek met de vrijwilliger waar hij boos 
op is. Ik bel ter plekke de andere vrijwilliger en 
spreek af om begin volgende week samen te 
komen in het Huis van Alles Nieuwerbrug.

17.30 uur ik rijd naar de opvang om de jongste 
weer op te halen en naar opa en oma om de 
andere kinderen weer te begroeten en mee te 
nemen naar huis.

Een dag in het leven van 
sociaal makelaar Brechtje

Dinsdag

Na een kind afgeleverd te hebben bij gym en een andere bij de opvang rijd ik vanuit mijn woon-
plaats Schoonhoven naar Bodegraven. 

Om 09.00 uur start in het Huis van Alles het project Kids & Koffie. Deze ochtend zullen 20 vrou-
welijke statushouders beweegles krijgen van de buurtsportcoach en taalcoaching van mijn collega 
Josefien. Ook zal één van de vrouwen, mw. R, door het taalhuis gekroond worden tot taalheld van 
het jaar, vanwege haar enorme vooruitgang op taalgebied en de inzet die ze daar voor over heeft en 
heeft gehad. Ze weet het zelf nog niet dus iedereen heeft zijn mondje dichtgehouden. Tijdens het 
rijden word ik gebeld door mw. L. Een Syrische dame die al heel vroeg op pad was naar het Huis 
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Geloofsgemeenschappen

SAM brengt professionals en vrijwilligers 

die actief zijn in het sociaal domein bij 

elkaar. Geloofsgemeenschappen spelen 

een grote rol, maar minder in verbinding 

met andere spelers. Goede reden om de 

samenwerking te zoeken en meer bekend 

te raken met elkaar. In 2019 heeft SAM 

twee succesvolle bijeenkomsten met elk 

zo’n 50 bezoekers georganiseerd voor 

uitwisseling. 

Werkbezoek Vrije Universiteit Amsterdam
Tijdens een werkbezoek aan de Vrije Univer-
siteit Amsterdam zijn twee sociaal makelaars 
in gesprek gegaan met Dr. Younes Samarifar, 
Cultureel Antropoloog, om meer transculturele 
kennis op te doen in relatie tot de contacten 
van SAM met vluchtelingen en arbeidsmigran-
ten. De opgedane nieuwe inzichten zijn ver-
werkt in onze aanpak voor Kids &Koffie, Taal-
coaches, toeleiding naar vrijwilligerswerk en 
activiteiten in de Huizen van Alles.

Nieuwe website SAM

Sinds februari 2019 heeft SAM een nieu-

we website! Deze is nóg mooier en over-

zichtelijker dan de oude. Maar bovenal: 

alle informatie is eenvoudiger te vinden 

met één klik op de knop.

Inspiratiesessie met Jelle de Boer

Doelgroepen bereiken met behulp van 

moderne media. Hoe doe je dat en hoe 

combineer je dat in het sociale werk? 

Jelle de Boer deelde zijn ervaringen met 

de sociaal makelaars.

Dementie-vriendelijkDe intentieverklaring voor een demen-tievriendelijke gemeente is door SAM mede ondertekend. Alle beroeps-krachten van SAM zijn getraind met de 
training “Samen dementie vriendelijk”.

SAM in beeld
Bij SAM proberen we vaak ook op creatieve manieren naar buiten te brengen wat we aan het doen zijn. Zo hebben we afgelopen najaar een SAM tekenfilm gelan-ceerd. Hierin leggen we op laagdrempelige manier uit wat we doen en hoe we dat doen. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op  www.samwelzijn.nl/werk-in-uitvoering en aanschouw onze tekenkunsten. 

Ontwikkelingen bij de VrijwilligerscentraleIn 2019 heeft de SAM Vrijwilligerscentrale niet stilgeze-ten. Dit jaar heeft de SAM Academie 9 trainingen geor-ganiseerd, variërend van EHBO tot fondsenwerving. In to-taal hebben 170 vrijwilligers vanuit de gehele gemeente en van verschillende organisaties hier aan meegedaan. Ook heeft de Vrijwilligerscentrale de aansprekende Vrijwilligersvacaturemuur ontwikkeld. Een tool om on-line en offline vrijwilligers te werven en met elkaar te verbinden. De Vrijwilligersvacaturemuur kan op iedere gewenste plek worden neergezet en gevuld. De eerste plaatsing was op 18 november in het Huis van Alles Reeuwijk-Brug.

Werkbezoek Taal in Versneld 

Burgerschap

Samen met andere organisaties 

voor Versneld Burgerschap werkt 

SAM aan taal omdat dit een 

belangrijk instrument is. Om het 

diverse aanbod van alle partners 

beter bij elkaar te brengen, heeft 

SAM - als verbinder in het sociaal 

domein - taalscholen, bibliotheek, 

de gemeente en anderen uitge-

nodigd voor een werkbezoek aan 

“Taal doet meer” in Utrecht. Taal 

doet meer heeft een succesvolle, 

gemeente-brede aanpak op taal 

waar we van willen leren voor de 

aanpak op taal in Versneld Burger-

schap voor onze gemeente. 

Terugblik op 2019
op organisatiegebied
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Aantal medewerkers (gemiddeld) inclusief Jongerenwerk

Waarvan Jongerenwerk

17 (9,9 FTE)

Aantal stagiaires

Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof)

2

16 dagen (0,63%)

4 (1,8 FTE)

Aantal vrijwilligers totaal
waarvan Huis van Alles
Aantal uren inzet totaal 
(gemiddeld 4,2 uur per week (Bron Movisie)
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Automaatje

Aantal deelnemers
Aantal ritten
Aantal kilometers

201
2.322

42.425
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Diverse bijdragen
€ 44.229

Digitaal platform Leeft Samen
€ 5.000

Taalcoach en buddyproject
€ 20.000

Samen Sterk maatjesproject
€ 75.000

Preventief huisbezoekproject
€ 76.000

Verbouwing DC Rijngaarde ism 
Gemeente en Mozaïek Wonen
€ 300.000

Verbetering Dagverzorging
€ 23.382

Herinrichting Bij SAM 
(voorheen DC Rijngaarde)
€ 63.000

Respons op totaal 3.179 uitnodigingen 
Aantal bezochte ouderen
Aantal bezoeken met nazorg

27%
789
58

Huisbezoek project
Geregistreerde mantelzorgers
Aantal jonge mantelzorgers
Bezoekers Mantelzorg Ontmoeting Middagen
Bezoekers informatiebijeenkomsten (3x)

362
15

120
43

Aantal matches statushouder en taalcoach 
Aantal matches statushouder met vrijwilligerswerk

59
55

Versneld inburgeren

Mantelzorgondersteuning

Aantal trainingen / bijeenkomsten 
Aantal deelnemers aan de trainingen

9
178

Vrijwilligerscentrale

Aantal openstaande maatjesverzoeken (31-12-2019)

Aantal koppelingen
40
41

Maatjes

Jongerenwerk
Aantal bereikte jongeren
Ondersteunende activiteiten (door jongeren zelf georganiseerd)

Bemiddeling bij overlastmeldingen
Begeleiding individuele trajecten

1933
17
13
14

Algemene cijfers
534
227

116.626

De verkorte jaarrekening vindt u op www.samwelzijn.nl/organisatie
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eenmaal wat sneller dan bij de ander. Vaak 
hebben de mensen met wie ik werk een stok 
achter de deur omdat zij moeten inburgeren 
en daar binnen een bepaalde tijd een examen 
voor af dienen te leggen. Je hebt te maken met 
anderstaligen van allerlei niveaus, van univer-
sitair tot analfabeet, tegenwoordig noemen we 
dat met een netter woord laaggeletterd. Migran-
ten die in hun eigen land gestudeerd hebben 
pakken een taal doorgaans sneller op dan ar-
beiders die nooit de kans hebben gekregen om 
naar school te gaan. Daar ligt voor mij dan ook 
echt een uitdaging. Mensen helpen. En als je 
dan ziet dat deze mensen écht hun best doen, 
dan is dat voor mij extra motiverend om hen 
verder te helpen met taal en in hun zelfstandig-
heid. Zélf echt willen is daarbij noodzakelijk en 
niet iedereen schakelt even makkelijk tussen 
talen en culturen. Vandaar dat geduld. Ik spreek 
met mensen uit Oekraïne, Irak, Marokko, Syrië, 
Turkije, Somalië en zelfs laatst iemand uit Sri 
Lanka. Dat verbreedt mijn kijk op de wereld 
enorm en ik voel mij nuttig in de maatschappij 
met de bijdrage die ik mag leveren.”

Ook geeft Marja huiswerkbegeleiding aan kinde-
ren die naar Nederland gevlucht zijn en in Bode-
graven-Reeuwijk hun plekje hebben gevonden. 
Je merkt als je met haar praat dat Marja rust 
uitstraalt en dat komt haar vrijwilligerswerk bij 
SAM Welzijn zeker ten goede. Mensen die Marja 
kennen zullen dat beamen. 

Creatief en spiritueel
In Bodegraven, waar Marja met haar man Peter 
woont, wordt zij vaak op straat gegroet. “Men-
sen kennen mij de laatste tijd van het Huis van 
Alles, omdat ik daar veel ben voor SAM. Naast 
mijn werk als vrijwilliger heb ik een eigen onder-
neming, daarvoor sta ik bijna ieder weekend op 
beurzen. Ik ben heel creatief en spiritueel, twee 
eigenschappen die samenkomen in Atelier de 
Vlinder. Jarenlang stond ik op markten, maak-
te ik kaarten, gaf ik cursussen voor creatieve 
hobby’s en verkocht daar ook allerlei spullen 
voor vanuit mijn marktkramen in onder andere 
Bodegraven en Waddinxveen en runde ik een 
weekendwinkel in Rijswijk. Ook hebben mensen 
vaak een ‘o jaaa-momentje’ als ik vertel dat 
ik een tijdje in de voormalige slijterij in de Van 
Tolstraat heb gewerkt, midden op het dorp. Ik 
houd ervan om in deze omgeving te wonen, al 

ken ik lang niet alle mensen die mij gedag zeg-
gen. Wel groet ik iedereen vriendelijk terug.”

Ervaren door veelzijdigheid
De veelzijdige ervaring die Marja door de jaren 
heen heeft opgedaan dankt zij zelf aan haar 
sterrenbeeld Waterman. “Dat zegt misschien 
niet iedereen direct iets, maar Watermannen 
zijn over het algemeen een beetje grillig, willen 
verderop en zijn altijd op zoek naar iets interes-
santers. Verder willen dan waar ik mee bezig 
was, dat heb ik altijd heel sterk gehad. Ook 
het hebben van idealen past daar bij, al sluiten 
die heus niet altijd aan bij de werkelijkheid, 
maar toch zijn die idealen voor mij onmisbaar 
in mijn dagelijkse bestaan. Daarbij komt mijn 
interesse in mensen, ook iets wat ik van jongs 
af aan heb. Ik ben niet ambitieus, ben geen 
carrièremaker en vind veel geld verdienen niet 
belangrijk. Geef mij maar de vrije hand in het 
ontwikkelproces van mensen, verder kijken 
dan je neus lang is, niet gelijk die stempel, er 
zijn voor anderen, niet alleen praten, vooral 
ook luisteren. Mijn kwaliteiten gebruik ik graag 
voor het grotere geheel. Dat is het voordeel 
van ouder worden, je weet steeds beter waar 
je kwaliteiten liggen en wat je zelf écht belang-
rijk vindt en je daarin verdiepen. Daar kan een 
mens als ik best een week mee vullen,” zegt ze 
glimlachend.

R.E.S.P.E.C.T.
Oftewel, Respect! Dat is iets wat Marja meer 
zou willen zien in de maatschappij. We stelden 
haar namelijk de vraag wat zij eventueel zou wil-
len veranderen. Stellig antwoordde zij: Respect 
meekrijgen vanuit de opvoeding. Respect voor 
mensen, voor dieren, voor het milieu. “Als je 
anderen respecteert laat je mensen de ruimte 
om zichzelf te zijn. Met meer respect zal de 
wereld er gewoon een beetje mooier uit kunnen 
zien. Je afval gooi je niet op straat en spullen 
van een ander, daar kom je niet aan. In het 
onderwijs heb ik ook altijd iets willen meegeven 
aan mijn leerlingen, dat zit nu eenmaal in me. 
Wat er vervolgens mee gedaan wordt, dat heb 
ik niet in de hand. Het grappige en vooral fijne 
nu is wel dat ik ook in mijn vrijwilligerswerk 
mensen iets mee kan geven. Dat geeft mij 
voldoening.” 

Marja van der Aart, vrijwilliger bij SAM als 
taalcoach, begeleider van de crea-inloop 
en huiswerkbegeleider voor vluchtelingen-
kinderen.

Het kan de beste overkomen, door een reor-
ganisatie zit je van de één op de andere dag 
zonder werk. Dat overkwam ook Marja, zij kwam 
thuis te zitten. Maar, actief als Marja is, beviel 
dat haar totaal niet. Ze wilde lekker bezig zijn. 
Via een advertentie solliciteerde zij in 2016 op 
de functie van taalcoach bij SAM Welzijn. Als 
voormalig juf in het basisonderwijs helemaal 
haar ding. En van het één kwam het ander. Na 
het afronden van de introductiecursus werd er 

voor Marja een match gezocht met iemand die 
op zoek was naar een taalcoach. Die match 
was er en Marja ging aan de slag, als vrijwilli-
ger, met op de achtergrond tal van creatieve 
activiteiten om haar brood te verdienen.

Marja was direct een waardevolle aanvulling 
binnen het sociale werkveld op het gebied van 
taal en cultuur. Haar werk vond plaats in het 
Evertshuis of bij de mensen thuis. Het leuke 
aan haar rol als taalcoach vindt zij het leerpro-
ces waar zij graag haar tanden inzet. In de prak-
tijk betekent dat heel veel oefenen en herhalen. 
“Net als op school vroeger. Daar moet je geduld 
voor hebben, want bij de één gaat dat nou 

Let’s talk about!
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 Hoogsensitief
“Niet dat het altijd begrepen wordt, maar ik 
probeer wel eens uit te leggen dat ik hoogsen-
sitief ben. Alle indrukken van deze hectische 
wereld komen dan sterk bij je binnen en daar 
moet je mee leren omgaan. Vanuit mijn bedrijf 
sta ik veel op spirituele beurzen. Dat doe ik 
samen met mijn man. Ik maak tekeningen die 
een verhaal vertellen en geef daar dan een 
uitgebreide uitleg bij. Op vragen als ‘Waar sta 
ik in het leven?’ of ‘Ben ik op de goede weg?’ 
kan ik met mijn tekeningen in combinatie met 
kleuren mensen helpen. In mijn geval betekent 
dat dat ik informatie doorkrijg van mijn gidsen. 
Niks met glazen bollen ofzo, maar gewoon in 
het hier en nu. Ik kan mensen een richting of 
een aanmoediging geven met de inspiratie die 
ik ontvang. Soms zie ik mensen afhaken bij ter-
men als ‘energiepunten’ of ‘chakra’s’. Voor hen 
zal het geen effect hebben. Je moet er wel voor 
open willen staan.”

Marja gebruikt haar energie voor het coachen 

van mensen en hun behoeftes. Zo zijn taal, 
de omgang met anderen, maar ook creatief 
bezig zijn belangrijke aspecten in haar vrijwilli-
gersfunctie bij SAM. “Eigenlijk komt mijn leven 
hierin samen en die inspiratie breng ik maar 
wat graag over op anderen.”

Ons welzijn
Op politiek gebied wil Marja zich eigenlijk liever 
niet begeven, maar als ze dan toch íets zou 
mogen vragen aan de lokale partijen, weet ze 
direct een hot item te benoemen. Want eind 
2019 kwamen de eerste zorgwekkende berich-
ten over de subsidie die SAM Welzijn jaarlijks 
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk krijgt. 
“Dat geeft veel gedoe, zeker als je kijkt naar de 
behoefte binnen onze gemeente. Die is hart-
stikke groot. De gemeente wil dat een stichting 
als SAM haar een zorg uit handen neemt, maar 
moet dan wel willen zien wát er nu allemaal 
gebeurt op sociaal-maatschappelijk vlak. En 
vooral, voor wie. SAM Welzijn moet in mijn ogen 
gewoon een solide plek krijgen binnen onze 

gemeentegrenzen, goed gefaciliteerd én gepro-
moot om de maatschappelijke rol een complete 
invulling te geven en te kunnen bijdragen aan 
een mooiere en fijnere leefomgeving, sociale 
contacten, het voorkomen van eenzaamheid 
en meer persoonlijke ontwikkeling. Laten we 
hopen dat alle betaalde krachten, vrijwilligers 
en vooral onze inwoners hierop kunnen blijven 
rekenen in de toekomst. Het gaat tenslotte om 
het welzijn van ons allemaal.”

Archeon
Halverwege de jaren negentig kreeg Marja een 
baan in Archeon. Binnen het concept van het 
toen net geopende openluchtmuseum kwamen 
allerlei personages en thema’s voorbij. De Mid-
deleeuwen trokken haar aandacht en zij vertolk-
te in haar werk de rol als vrouw van de schoen-
maker. Marja verdiepte zich in de geschiedenis 
en raakte geïnspireerd door het eenvoudige van 
die tijd. Het oude ambacht sprak haar enorm 
aan. Zij bakte taarten en werkte in de tuin. 
Dit had een doorslag in haar echte leven toen 

Marja en haar man zich als hobby aansloten bij 
de re-enactors. Samen bezochten zij tal van his-
torische feesten in dorpen en steden waar zijn 
hun passie voor het verleden tot leven lieten 
komen. “In Bodegraven kennen we het Dickens 
Festijn. Dat kennen de meeste mensen wel en 
daar kun je het een klein beetje meer vergelij-
ken. Vanuit onze re-enactors club traden we op 
soortgelijke festijnen op, maar dan in ons eigen 
Middeleeuwse thema.”

Karakter
Marja is veelzijdig, vriendelijk en ontzettend 
sociaal betrokken. Een bijzonder persoon met 
verschillende benaderingen van mensen. “Ik wil 
altijd weten wat mensen beweegt, wat iemand 
doet en waar dat vandaan komt. In mijn be-
leving zou het fijn zijn als we in deze tijd nog 
meer kunnen kijken naar de mens als individu. 
Waarom altijd die buitenkant? Het gaat om het 
karakter!”

7 januari
Verhuizing kantoor

17 januari
Plantjes kopen voor 
het nieuwe kantoor

14 & 22 januari
Training voor taalcoaches: 

Begeleiden/spreekvaardigheid 
bij NT2

22 januari
Borrel met de collega’s

24 januari
Basistraining voor vrijwilligers 
van het project Huisbezoek 

70+ deel 1

28 januari
Bijeenkomst met vrijwilligers 

van Samen Sterk

31 januari
De evaluatie van het eerste 

maatjescontact Samen Sterk

31 januari
Basistraining voor vrijwilligers 
van het project Huisbezoek 

70+ deel 2

18 februari
Vrijwilligersdiner

7 februari
SAM Academie: ‘Wat doe ik 

met mijn “Niet Pluisgevoel” bij 
mijn vrijwilligerswerk?’

15 & 16 maart
NL Doet

16 maart
Vrijwilligersontbijt

voor 150 vrijwilligers

16 maart
Huis van Alles Bodegraven 

knapt het plein op

22 maart
Openingsactiviteit: 
Dansavond Bij SAM

26 maart
Na 5 jaar neemt 

baliemedewerkster Marijke 
afscheid van SAM

2 april
Opening Bij SAM

23 april
Presentatie jongerenwerk

aan de raad

9 april & 2 mei
Training SAM en 
Sociaal Team

9 april
SAM Academie: 

‘Omgaan met opvallend gedrag’ 
vrijwilligerscentrale

6 april
Openingsactiviteit: 

Escape challenge The Monk

2 april
Lancering van 
het kookboek

januari

februari
maart

april

Activiteiten tijdlijn
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De verbouwing bij Sam was 
klaar en dat moest gevierd 
worden!
Vrijdagavond 22 maart 2019 was 
het zover. De voetjes gingen van 
de vloer. Danskoppels konden  
samen de nieuwe vloer uitpro-
beren met dancemaster Harry 
Swart en zijn vaste danspartner 
Margje als de gastheer en gast-
vrouw voor deze avond. Het was 
een heel groot succes!

Smaakmakers
Afgelopen voorjaar introduceer-
de SAM in het kader van de 
opening van ‘Bij SAM’ het boek 
Smaakmakers. Een inspirerend 
kookboek met zeer uiteenlopen-
de recepten van vele bij SAM 
betrokken bewoners en orga-
nisaties in de gemeente. Geen 
afgeslankt boekje maar één 
bom vol heerlijke calorieën. Welk 
recept is jouw favoriet?  

Kom op de koffie bij de vernieuwde activiteitenruimte Bij SAM
Na een flinke verbouwing is BIJ SAM op Rijngaarde 1 een feit: een 
gloednieuw meeting point in Bodegraven voor jong en oud met mul-
tifunctionele ruimtes voor activiteiten en ontmoetingen. Heel blij zijn 
we ermee, want op de nieuwe locatie BIJ SAM komen mensen en 
initiatieven samen. Nog geen kijkje genomen? Kom eens langs, de 
koffie en thee staan klaar. 

Sponsoren
De verbouwing is mede mogelijk 
gemaakt door Stichting Bevorde-
ring Ouderenhuisvesting Bodegra-
ven (SBOB) en Mozaïek Wonen.
De inrichting van de keuken, 
biljartlokaal en de ontmoetings-
ruimte is mede mogelijk gemaakt 
door het Oranjefonds en VSB 
fonds. 

Vrijwilligersdiner
SAM is geen SAM zonder vrijwilligers. Als blijk van grote waardering wordt 
daarom jaarlijks een vrijwilligersdiner georganiseerd. Dit keer voor het eerst 
in de nieuwe zaal Bij SAM! Nog op geleend meubilair aten 220 vrijwilligers 
mee. 

Herinrichting kantoor
Na maanden van verbouwing 
konden we eindelijk terug in ons 
kantoor. Voor de laatste kleine 
ongemakken vonden wij een 
oplossing!

januari t/m april 
   uitgelicht
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Vervolg activiteiten tijdlijn

mei

juni

juli

augustus

21 juni
Piano inwijding 

bij de dagverzorging

Het was feest bij de dagverzorging. Dankzij een 
sponsorloop door kinderen van de Beatrixschool 
werd het mogelijk om een piano aan te schaffen. 

Om de piano ‘in te wijden’ is een groep van 29 kleu-
ters komen optreden met vrolijke liedjes en bewe-
ging erbij. De ouderen deden enthousiast mee.

8 juni
Baklava en Poëzie

7 juni
Aanschaf AED Huis van Alles

Reeuwijk-Dorp

5 juni
Vrijwilligersbijeenkomst

Huizen van Alles: 
Ster van de show!

16 mei
Eerste kinderactiviteit 

in Waarder met 17 kinderen
15 mei

Pop-up Atelier

14 & 22 mei
SAM Academie: 

‘EHBO in één avond’

8 mei
Werkbezoek bij 

“Taal doet meer” in Utrecht

Samen met medewerkers van de ge-
meente Bodegraven-Reeuwijk, Bibliotheek 

de Groene Venen, Ferm Werk, Vluchte-
lingenwerk, Acceptus en SVS heeft SAM 
een kijkje in de keuken van de Utrechtse 

Taalstraat genomen.

24 juni
Inloop taalcoaches 

en deelnemers

22 juni
Standup Paddelen jonge man-

telzorgers met 2BeCool

25 juli
Heetste dag van het jaar

3 juli
SAM Academie 

‘Goed omgaan met dementie’

18 juli
Terras Bij SAM

Iedere donderdagmiddag in de 
zomervakantie was het terras 
Bij SAM open. Deze dag was 

de eerste keer!

11 juli
Afscheid bestuurslid 

Sytse Meijer

15 juli
Samen werken aan 
vluchtelingenwerk

6 augustus
Jaaroverleg en BBQ: 

Automaatje met vrijwilligers

15 augustus
Varen, varen.. Door de Biesbosch

Tijdens het jaarlijkse uitje gingen 
bezoekers van de dagverzorging 

varen door de Biesbosch. 
Elke oudere had een vrijwilliger 

als maatje die dag.
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mei t/m augustus 
   uitgelicht

Baklava & Poëzie
Op zaterdagmiddag 8 juni organiseerde SAM in 
samenwerking met het Eversthuis een gratis 
proeverij van zoete Arabische hapjes en mooie 
poëzie van statushouder Mohammed Saeed 
Abeed Allal.  Mohammed schrijft van jongs 
af aan gedichten over zijn leven en de liefde, 
omdat schrijven de enige manier voor hem blijkt 
te zijn om zijn gevoelens uit te drukken. Ook 
in Nederland blijft hij iedere dag dichten over 
de mooie maar soms ook vooral opmerkelijke 
dingen die hij tegenkomt in Nederland. Met zijn 
gedichten lukt het hem om medevluchtelingen 
op zachtzinnige en kunstzinnige wijze mee te 
nemen in de mooie dingen van het bestaan. 
Mohammed heeft op de proeverij elf gedichten 
voorgedragen. Deze gedichten, die gebundeld 
zijn in een fraai boekje, werden voorzien van 
foto’s van onder andere ons mooi polderland-
schap. Deze middag stond in het teken van de 
verbinding tussen diverse culturen en het over-
brengen van Arabische poëzie. De hapjes voor 
de proeverij zijn gemaakt door nieuwkomers en 
oudkomers uit Bodegraven-Reeuwijk. 

Samen werk maken van vluchtelingenwerk
Maandag 15 juli heeft SAM vanuit het taalcoachproject en Samen 
Sterk maatjesproject een avond georganiseerd voor vrijwilligers 
van diverse organisaties in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
die rondom vluchtelingen staan. Aanwezig waren Bureau Bousa, 
Taalhuis van de bibliotheek, Vota, ’t Rustpunt, Vluchtelingenwerk 
en van SAM; vrijwilligers, maatjesproject Samen Sterk en het 
taalcoachproject. Een interactieve avond in het teken van kennis-
maken, het delen van ervaringen en levendige uitwisseling. 

Gastvrouwenoverleg
Bij SAM zijn vrijwilligers als gast-
heer of gastvrouw actief. In de 
Huizen van Alles of Bij SAM. Ieder 
Huis heeft zijn eigen gewoontes 
en gang van zaken. Om bezoe-
kers er van te verzekeren dat ze 
in ieder Huis hetzelfde van de 
gastheren en gastvrouwen mogen 
verwachten zijn alle gastheren 
en gastvrouwen uitgenodigd 
voor “de ster van de show”. Een 
bijeenkomst waarbij gastheren en 
gastvrouwen op interactieve wijze 
met elkaar werken aan eendui-
dige invulling van het gastheer- 
vrouwschap. 

Kids & Koffie Huis van Alles Reeuwijk Brug
Iedere dinsdagochtend om 9.00 uur lopen zo’n 12 vrouwen, met 5 à 
6 kinderen onder de 4 jaar ons Huis van Alles binnen. De vrouwen en 
kinderen hebben allemaal een internationale achtergrond. Zij komen 
uit maar liefst 8 verschillende landen! En dat geldt ook voor de vrijwil-
ligers van deze activiteit. 

Kids & Koffie is gestart in het kader van versneld inburgeren en staat 
open voor vrouwen met jonge kindjes die nog maar net in Nederland 
zijn. Zij komen niet veel buiten vanwege de jonge leeftijd van hun kin-
deren en daar wil Kids & Koffie wat aan doen. Doel is dan ook samen 
Nederlands praten maar evenzeer elkaar ontmoeten en contact. 

Wat doen we bij Kids & Koffie?
We hebben met z’n allen een heel gevarieerd programma opgesteld. 
Dus zie je ons bakken, knutselen, elkaar opmaken met make-up uit 
verschillende landen en leren voorlezen aan kinderen met Marion van 
de bibliotheek. En we zijn naar het Streekmuseum geweest (fantas-
tisch!) en we praten over Nederlandse geschiedenis om te weten te 
komen hoe de maatschappij in elkaar steekt. 

Nu, na ruim een jaar, zijn we een hechte groep. Iedereen begroet 
elkaar bij binnenkomst hartelijk, wisselt nieuwtjes uit bij de koffie en 
gaat dan aan de slag. En dat met vrouwen die de taal heel wisselend 
machtig zijn: van goed tot nauwelijks. De kinderen gaan spelen en 
voelen zich thuis. Wij zouden het niet meer willen missen!

Ruilplank tegen verspilling
Huis van Alles Bodegraven intro-
duceert de ruilplank. Een plank 
waarop je spullen in de breedste 
zin van het woord (zolang het 
maar op de plank past) met 
elkaar kan delen. Van etenswa-
ren tot poppen en van spellen 
tot snuisterijen, de plank heeft 
de afgelopen maanden al heel 
wat spullen aangeboden die een 
nieuwe eigenaar gevonden. 
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Vervolg activiteiten tijdlijn

september

december

november

oktober
18 december

Eindpresentatie 
Huisbezoek 70+

13 december
OKÉ-klas maakt kennis met het 
jongerenwerk door middel van 

improvisatie theater.

13 december
Kerststukjes maken 

Bij SAM

6 december
Jaarafsluiting meidenwerk 

bioscoopuitje

14 december
Plaatsing vrijwilligersvacature-

muur op de Kerstmarkt

1 november
Meidenwerk activiteit 

Over de streep 
vanuit het jongerenwerk

9 november
Dag van de Mantelzorg
met 150 mantelzorgers 19 november

Kids en Koffie Reeuwijk-Brug 
naar het Streekmuseum

11 november
Filmpje over SAM online

18 november t/m 9 december
Eerste plaatsing vrijwilligers 

vacaturemuur in het Huis van Alles 
Reeuwijk-Brug

21 november
Jaarlijkse coördinatorendag van 

ANWB Automaatje

Op deze dag komen coördina-
toren uit het hele land bijeen 
om op de hoogte te worden 

gesteld omtrent ontwikkelingen 
van ANWB Automaatje

4 december
kinderwerk (terugkerende 

activiteiten gericht op talent 
ontwikkeling binnen het 

jongerenwerk).

27 november
Peuter Atelier in Waarder

Sinds dit jaar organiseert Dirma Brand 
één keer per maand een peuteratelier in 
Waarder. Deze dag waren er 7 peutertjes 

met een ouder of grootouder. Samen 
ontdekten en creëren aan de hand van 

een verhalenkoffer.

oktober - november
Brandbrief naar de gemeente

De geplande bezuinigingen in het subsidie programma 
van de gemeente zijn fors en van grote invloed op SAM. 
Er is zorg over het voortbestaan van SAM na 2020. Hier-
over is tweemaal een brandbrief naar de het college en 

de gemeenteraad gestuurd.

2 oktober
EHBO training voor 

18 vrijwilligers

1 oktober
Informatiebijeenkomst 
Brandpreventie Bij SAM 
(in samenwerking met 

Mozaïek Wonen) 

september
Automaatje: 201 ritten 

in één maand

11 september
Informatiemarkt over dementie

26 september
Teamdag

Wie is de Mol spelen op een bootje, 
varend door de Biesbosch en lekker 
eten in de avond. Een leuke dag voor 

het hele SAM team!

11 september
Kledingruil Driebruggen

11 september
Jongerenwerk nieuwe website

17 september
SAM Academie: 

‘Jouw vereniging in de kijker’ 

15 september
Rondje Droogh haalt geld op 

voor Samen Sterk

10 september
EHBO training voor vrijwilligers

2 september
Kids & Koffie Reeuwijk-Brug 

telt 9 nationaliteiten

6 september
Jaaropening BBQ 

Huis van Alles in Driebruggen

2 oktober
Workshop Werk en Mantelzorg

5 oktober
Heel Driebruggen bakt

3 oktober
Basisbijeenkomst Samen Sterk

7 oktober
Bijeenkomst taalcoaches;

verdiepingstraining

11 oktober
Hijsen van de regenboogvlag

Wegens de Coming Out Day 
wapperde de regenboogvlag op 
verschillende plekken binnen 

de gemeente.

30 oktober
SAM Academie ‘Basistraining 

Fondsen werven voor
 vrijwilligersorganisaties’

oktober - november
Nieuwe leden Raad van Toezicht: 
Helmi Tunnissen, Lianne Stolwijk, 

Maarten Baaij
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Initiatief van ouders
0p 15 november vond een heuse 
CIA actie plaats. Leerlingen van 
groep 5/6 van het Volgelnest zijn 
als ware detectives gezamenlijk 
leerzame puzzels aan het oplossen. 
Puzzels en raadsels die in een les-
vorm door de ouders van de kinde-
ren in het geheim waren voorbereid 
en samen met de kinderen werden 
opgelost. Een spannende middag in 
het Huis van Alles.

september t/m december

   uitgelicht
LEF! 

MET SAM
Ik werk aan het ontwikkelen van het project LEF!. Dit 
project staat in het teken van psychische klachten 
bij kinderen. Momenteel heerst er nog een te groot 
taboe op het bespreken van dergelijke klachten. 
Het doel van het project is dan ook dat psychische 
klachten bespreekbaar worden gemaakt. Dit gaan 
we doen door lessenreeksen aan te bieden bij 
basisscholen die in het teken staan van dit onder-
werp. Met behulp van deze lessen maken de leerlin-
gen kennis met het onderwerp psychische gezond-
heid. Door de combinatie van ervaringsdeskundigen 
en het ontwikkelde programma is het de bedoeling 
dat de leerlingen er een beter beeld van krijgen. 
Op dit moment ben ik de lessen aan het uitwerken 
en op zoek in mijn netwerk naar geschikte erva-
ringsdeskundigen. De feedback die ik krijg vanuit 
SAM is heel belangrijk voor mij bij het ontwikkelen 
van dit project. Het onderwerp speelt ook in het 
bedrijfsleven. Er is belangstelling, begrip en steun 

vanuit verschillende ondernemers en 
organisaties. Meerdere organi-
saties zijn bijvoorbeeld bereid 
om ruimte beschikbaar te stel-
len voor de trainingen van de 
Peer-educators. De organisatie 
WHA Dienstverlening heeft een 
bedrag van € 1000 beschikbaar 
gesteld voor het ontwikkelen van 
dit project. Ik ben zeer vereerd dat 
ik tijdens dit project samen mag 
werken met SAM. Het fijne aan 
deze samenwerking is dat alle neu-
zen dezelfde kant opstaan. Al vanaf 
het eerste gesprek werd duidelijk 
dat we allebei veel potentie zien. 
Vanuit SAM krijg ik vooral ondersteu-
ning, sturing, feedback, nieuwe infor-
matie en het belangrijkste; energie. 
Kortom de samenwerking met SAM 
zie ik als een gift. Wij hopen in het vol-
gende jaarverslag te kunnen vertellen 
met mooie beelden over de impact en 
bijdrage van LEF! 

Amine Bakkali 

Bewonersinitiatief #Maatjescafé
Hallo ik ben Lara Wagenaar, ik ben 21 jaar en woon 
sinds 2 jaar in Bodegraven. In mijn leven heb ik al een 
hoop meegemaakt en daardoor kan ik mij op sommige 
momenten best alleen voelen. Een verhuizing helpt 
hier natuurlijk ook niet bij, want een nieuw netwerk 
opbouwen is best lastig. 
Omdat alleen voelen nooit leuk is, heb ik halverwege 
augustus 2019 de #maatjegezocht en de 
#eenzamejongeren in het leven geroepen op Twitter. 
Voor mij was dit een manier om online nieuwe mensen
te leren kennen. En dit lukte. Ik kwam dan ook in con-
tact met veel andere jongeren die zich ook wel eens 
alleen voelen.“Mijn doel was om in ieder geval één 
echte vriend of vriendin te leren kennen. Een weder-
zijdse vriendschap, iemand waar je leuke dingen mee 
kan doen en die je begrijpt.”
Al snel merkte ik dat ik meer wilde betekenen voor 
anderen. Ik merkte dat veel jongeren behoefte hadden 
aan meer sociale contacten en wilde hier wat mee 
doen. Toen heb ik de Facebookgroep Zuid-Hollandmaat-
jes opgericht en daarna het #maatjescafe. Het beheren 
en organiseren van beiden doe ik alleen, maar ik heb 
veel mensen die met mij mee denken. 
Ik ben betrokken geweest bij de oprichting van de 
landelijke Facebookgroep #eenzamejongeren en 
#maatjegezocht. Voor onze eigen regio, Zuid-Holland, 
bestond zo’n Facebookgroep nog niet. Die heb ik toen 

zelf gemaakt, inmiddels telt deze groep 80 leden. Via 
deze groep kunnen mensen met elkaar in contact ko-
men, online, maar als zij dat willen kunnen zij elkaar ook 
in het echt ontmoeten. 

Het #Maatjescafe is een gezellige avond of middag 
voor iedereen die zich wel eens alleen voelt of nieuwe 
contacten zoekt. Hier wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de mensen die komen. We creëren echt 
een café sfeer, met gedimde lichten en zachte muziek 
op de achtergrond. Knipperende lampen, harde muziek 
en rookmachines laten we achterwege. Daar kunnen 
mensen last van hebben en is voor een café niet nodig. 
De eerste editie van het #maatjescafe was op 1 novem-
ber 2019. Dit was een pubquiz. Voordat de deuren open 
gingen stonden er al mensen te wachten, dat hadden 
we niet verwacht. Er waren uiteindelijk 17 mensen waar 
wij een hele leuke avond mee hebben gehad, ook de 
pubquiz was zeer geslaagd. Uit die avond bleek dat er 
behoefte was aan meer. Daarom staan nu totaal zes 
nieuwe data gepland. 

Heb je vragen of ideeën? Neem contact op met 
maatjescafe@gmail.com of kijk op de Facebook-
groepen Zuid-Hollandmaatjes en maatjescafe. Iedereen 
tussen de 16 en 50 jaar is welkom. Er wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met beperkingen zodat het 
voor iedereen gezellig kan zijn. Ik zie je daar!

SAMENWERKEN



Zorg je langdurig voor een zieke partner, 

gehandicapt kind, vader of moeder, goede 

vriend(in) of buur? Dan ben je mantelzorger. 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor 

ondersteuning van mantelzorgers. Mantel-

zorgondersteuning is maatwerk. Iedere situatie 

is weer anders. 

Ben of ken jij
een mantelzorger?  

Algemene informatie

Voor algemene Informatie over mantelzorg kun je terecht op

www.mantelzorgcentraal.nl. Mantelzorgcentraal is het expertise-

centrum van Midden-Holland voor mantelzorgers en iedereen die 

meer wil weten over mantelzorg. 

Ondersteuning 

Voor individuele vragen en ondersteuning kun je altijd terecht

bij het Sociaal Team. Mocht je vragen hebben over het ondersteu-

ningsaanbod of over je registratie als mantelzorger, neem dan 

contact op met de mantelzorgcoördinator van SAM. 

Inloop 'Pak een stoel'

Voor vragen of (mantelzorg)problemen kun je wekelijks zonder 

afspraak binnenlopen. Gewoon in je eigen dorp in het Huis van 

Alles staat een stoel voor je klaar. Een medewerker van SAM, 

Sociaal Team en Gemeente denkt met je mee en helpt je op weg.

Waarmee kunnen we je helpen? 

Ontmoeten

Regelmatig worden er ontmoetingsbijeenkomsten ‘Mantel-

zorgers ontmoeten Mantelzorgers’ (MOM’s) georganiseerd.

In deze bijeenkomsten kun je ervaringen uitwisselen en van 

elkaar leren. 

Thema-avonden

Tijdens een thema-avond wordt een specifiek onderwerp 

uitgelicht. Denk hierbij aan thema’s als ‘blijf in balans’,

‘financiën en regelingen’, of ‘omgaan met verlies’. Na de 

bijeenkomst is er altijd de mogelijkheid om andere mantel-

zorgers beter te leren kennen. 

Zorg delen

Soms is het fijn om de zorg te delen en wat meer tijd voor 

jezelf te hebben. Dit heet respijtzorg. De hulp van een mantel-

zorgmaatje of professionele opvang kan een oplossing zijn. 

Kijk op www.mantelzorgcentraal.nl voor alle mogelijkheden. 

Professionele hulp

Het Sociaal Team verwijst je indien nodig door naar zorg- 

of hulpverleningsinstanties. 

 

Wonen

Voor meer informatie over bijvoorbeeld woningaanpassing, 

urgentie voor een huurwoning of een mantelzorgwoning 

verwijzen wij je naar www.mantelzorgcentraal. Hier vind je 

actuele informatie over de mogelijkheden rondom wonen.

Waardering

Als blijk van waardering voor al jouw goede zorgen ontvang 

je als geregistreerd mantelzorger ieder jaar een presentje 

vanuit gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Kijk op de website

www.mantelzorgcentraal.nl voor meer informatie.

Jonge mantelzorger

Ben of ken jij iemand van nog geen 18 jaar die voor een naaste 

zorgt? Ga voor meer informatie, leuke filmpjes, activiteiten en 

meer naar www.2becool.nl.

www.mantelzorgcentraal.nlMantelzorg, omdat het ons allemaal raakt
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De geldmiddelen voor SAM komen binnen op 
verschillende manieren. De grootse bron van 
inkomsten is de gemeentelijke subsidie, daar-
voor voeren de medewerkers van SAM een 
afgestemd programma uit. Maar dat is niet de 
enige inkomstenbron.

Eigen bijdragen
De dagverzorging in Rijngaarde wordt uitgevoerd in 
samenwerking met Zorgpartners. Hier ontvangen we 
geen subsidie voor van de gemeente, maar de be-
zoekers betalen hier zelf voor of via de Wmo of Wlz. 
De locaties Bij SAM (Rijngaarde) en Hofhuis (Eras-
mushof) worden betaald uit de ontvangen huurbijdra-
gen en de verkoop van consumpties. 

De locatie De Zon wordt door samenwerkingspartner 
SSCB de Zon gefinancierd uit verhuurinkomsten en 
het organiseren van evenementen. Gebruikers en 
deelnemers betalen een bijdrage waaruit de activiteit 
en de locatie wordt betaald.

Fondsen
Voor de (her)inrichting van Bij SAM hebben we van 
het Oranjefonds, VSB fonds en Stichting tot bevorde-
ring Ouderenhuisvesting Bodegraven extra middelen 
ontvangen. Dankzij deze bijdragen is deze locatie 
weer helemaal bij de tijd!

Ook de projecten SAMEN STERK en PREVENTIEF 
HUISBEZOEK 70+ zijn mogelijk gemaakt door bijdra-
gen van het Oranjefonds. Een nieuw project starten 
kost extra tijd en investeringen in ondersteunende 
systemen. Voor dergelijke incidentele meerkosten 
kan SAM vaak een beroep doen op externe vermo-
gensfondsen. Het Oranjefonds heeft beide projec-
ten de afgelopen twee jaar gesteund. Dankzij deze 
steun kan SAM zowel SAMEN STERK als PREVENTIEF 
HUISBEZOEK 70+ vanaf 2020 inpassen in het regu-
liere werk. Natuurlijk ook vooral vanwege de hulp en 
betrokkenheid van de vele vrijwilligers die in de pro-
jectperiode zijn geworven, getraind en toegerust. De 
continuering van deze projecten maakt met ingang 
van 2020 deel uit van het Sociaal Makelen.

Het Oranjefonds steunt door middel van NLDoet met 
name de programmaraden van de Huizen van Alles. 
Via de exploitatie van SAM komen deze middelen 
binnen en worden weer aan de programmaraden 
beschikbaar gesteld.

Giften en sponsoring
Naast de bijdragen van fondsen komt er ook geld 
binnen via giften en sponsoring. De Beatrixschool 
verraste de dagverzorging met een gift van drie dui-
zend euro voor een piano. Er worden handgemaakte 
kaarten verkocht waarvan de opbrengst ook ten goe-
de komt aan de dagverzorging. De kringloopwinkel 
in Reeuwijk stelt regelmatig bedragen beschikbaar 
voor SAM of voor door SAM ondersteunde bewoner-
sinitiatieven. Zo is er voor de Nationale Ouderendag 
door het bewonersinitiatief bij verschillende bedrijven 
meer dan drie duizend euro ingezameld. Samen met 
de bijdragen van verschillende fondsen was er ruim 
vijf duizend euro beschikbaar voor speciale momen-
ten voor ouderen.

Mede dankzij duizenden donateurs kan het Oranje 
Fonds sociale projecten steunen. Doe je mee? 
formulier.oranjefonds.nl/doneer

Er is altijd wel een project dat financieel in 
de problemen dreigt te komen. Er worden 
teveel uren gemaakt (zeg maar eens nee op 
een hulpvraag als sociaal makelaar of sociaal 
werker) of je krijgt te maken met onverwach-
te kosten. Ook kan het zijn dat de begroting 
simpelweg te karig is opgesteld. Want vaak 
wordt er al een jaar van tevoren om een begro-
ting gevraagd en dan blijft het toch een beetje 
toekomst voorspellen.

In de praktijk proberen we dan een oplossing te 
vinden bij projecten waar het probleem anderzijds 
speelt. Meevallers in de uren of kosten kunnen ook 
overschotten opleveren. Een nauwe samenwerking 
met de gemeentelijke ambtenaren zorgt ervoor dat 
ook zij weten waar op dat moment de inzet van 
SAM van belang is, en dan is een verschuiving in 
het budget eenvoudig gemaakt. Project weer uit de 
zorgen en SAM kan zich daarop richten waar haar 
hulp het hardst nodig is.

Voor de komende jaren ligt er een grotere uitdaging. 
De aankondiging van materiële bezuinigingen bij 
subsidiepartners is hard aangekomen. Het gaat om 
zulke grote bedragen dat de benodigde rek dreigt 
te verdwijnen. Erger nog, de bezuiniging heeft niets 
met de inhoud te maken. Betrokken partijen zijn 
grotendeels enthousiast over het werk van SAM en 
langzamerhand kunnen de vruchten van meerdere 
jaren investeren worden geplukt. Niet logisch om 
dan te bezuinigen. Omdat er grote tekorten zijn in 
de gecontracteerde zorg, worden de subsidiepart-
ners welzijn gekort. Die relatie is aan de mensen 
van SAM niet uit te leggen.

Het subsidieniveau van SAM is nagenoeg gelijk 
gebleven in de jaren. Nieuwe projecten worden 
vooral met externe financiering gerealiseerd en 
prijsontwikkeling en CAO verhogingen moet SAM uit 
eigen middelen zien te compenseren. De afgelopen 
jaren heeft SAM met externe financiering het taal-
coachproject, huisbezoekproject en maatjesproject 
opgezet. De dure aanloopkosten werden door het 
Oranjefonds gefinancierd waarna SAM de voort-
zetting zoveel mogelijk binnen het reguliere werk 
integreerde. Ook voor de kosten van renovatie in 
Rijngaarde zijn externe middelen geworven.

Voor SAM is het uitvoerende werk van essentieel 
belang en daarnaast zijn de meeste projecten in 
grote mate afhankelijk van elkaar. Ingrijpen in het 
uitvoerende werk betekent voor SAM de aantasting 
van haar basisfuncties. Op deze manier kan de orga-
nisatie niet gezond functioneren.

De opgelegde bezuiniging voor 2020 komt daar-
om – onder protest maar op verzoek van SAM - ten 
laste van innovatie. Dat betekent dat het bestaan-
de werk wordt voortgezet maar dat er voor nieuwe 
plannen helaas geen tijd en geld beschikbaar is 
om te ontwikkelen. Daar is SAM natuurlijk niet blij 
mee, maar we hopen dat er in de loop van het jaar 
2020 samen met de gemeente een gezonde oplos-
sing wordt gevonden. De unanieme steun vanuit de 
gemeenteraad voor de motie “Wees zuinig op SAM” 
van november 2019 steunt ons daarbij.

Een bladzijde om snel om te slaan.

Een zwarte bladzijde Wie zal dat betalen?
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Bizway levert veilige hosting en werkplekbeheer met 24/7 

persoonlijke support. Wij denken mee in uw IT-uitdagingen 

en leveren oplossingen waar u op kunt vertrouwen.

Bizway zorgt 
dat het werkt.

0172-759 800 info@bizway.nl bizway.nl

Oeps! 
Medewerkers en vrijwilligers van SAM doen hun 
uiterste best om hun taak zo goed mogelijk uit te 
voeren. Toch komt het voor dat iemand niet te-
vreden is of een klacht heeft. SAM neemt elke klacht 
serieus, want we beseffen dat waar mensen werken er 
soms iets mis kan gaan in onze dienstverlening of in de relatie 
met onze medewerkers.

Vanzelfsprekend wordt elke klacht zorgvuldig en vertrouwelijk 
behandeld en zoveel mogelijk direct opgelost. Soms wordt de 
formele klachtenregeling in werking gezet. 

In 2019 voor de volgende klachten:
 • Klacht over geen gratis koek bij de koffie. Afgerond 
  zonder tevredenheid klager.
 • Twee klachten inzake het Sociaal team. Niet in 
  behandeling genomen. Doorgezet naar Sociaal team.
 • Klacht over de (niet) betrokkenheid van SAM na een 
  koppeling van een maatjescontact. Afgerond zonder   
  tevredenheid klager.
 • Klacht over een betaling voor dienstverlening van 
  Automaatje. Deze klacht is naar tevredenheid van alle 
  partijen opgelost.  

Sinds 2002 is Allround Cleaning Service uitgegroeid tot 
een bedrijf met professionele, kwalitatief hoogstaande 
schoonmaak- en facilitaire diensten waarbij de klant 
geen omkijken heeft naar de schoonmaak van zijn pand.

Een greep uit onze werkzaamheden:
 • Dagelijkse schoonmaakonderhoud voor bedrijven en  
  instellingen
 • Vloer- en tapijtreiniging
 • Glasbewassing en zonnepanelen reiniging
 • Bouwschoon opleveren
 • Gevelreiniging
 • Verhelpen wateroverlast
	 •	 Graffiti	verwijderen
 • Gebouwbeheer en huismeester
 • Remplace, groepsvervanging verlichting

Een schoon pand is hét visitekaartje 
van uw bedrijf of instelling!

www.allround-cleaning.nl

Europaweg 1
2411 NE Bodegraven0172-645574 info@allround-cleaning.nl

Noordstraat 15
Bodegraven 

(0172)  619 357
starreklame.nl

info@starreklame.nl
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op het nieuwe
Blik

jaar

Kijk voor meer informatie op www.samwelzijn.nl 

of bel naar 0172-614500

9

januari
Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers in het Huis van Alles 
Reeuwijk-Brug

17 #Maatjescafé

18
18 & 25 januari, 1 & 8 februari, 
collegereeks voor 65-plussers: 
‘Scheikunde in de keuken’

22 Training SAM Academie: ‘Communi-
catie binnen je vrijwilligerswerk’

25 Training SAM Academie: ‘Zorgen 
over een kind, en nu?’

28
Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers in het Huis van Alles 
Bodegraven

1

februari

SAM vrijwilligersdag

13
Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers in het Huis van Alles 
Reeuwijk-Brug

18 Thema moment voor mantelzorgers: 
‘Mantelzorger zijn voor je kind’

19 Basistraining ‘Samen Sterk’

12

maart
Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers in het Huis van Alles 
Reeuwijk-Brug

18
Training SAM Academie: ‘Omgaan 
met “lastige” mensen binnen je vrij-
willigerswerk’

31
Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers in het Huis van Alles 
Bodegraven

april

14
Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers in het Huis van Alles 
Reeuwijk-Brug

20 Training SAM Academie: ‘Speciaal 
voor vrijwilliger: EHBO in één avond’

26
Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers in het Huis van Alles 
Bodegraven

11

juni
Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers in het Huis van Alles 
Reeuwijk-Brug

16
Thema moment voor mantelzorgers: 
‘Mantelzorger zijn voor iemand met 
Dementie/Alzheimer’

2 Basistraining Samen Sterk

8
Training SAM Academie: ‘Nog niet 
zo gek?! Meer inzicht in psychische 
kwetsbaarheid voor vrijwilligersor-
ganisaties’

9
Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers in het Huis van Alles 
Reeuwijk-Brug

28
Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers in het Huis van Alles 
Bodegraven

12

mei

Training SAM Academie: ‘Speciaal 
voor vrijwilliger: EHBO in één avond’

13 Basistraining ‘Samen Sterk’

30
Mantelzorgers ontmoeten Mantel-
zorgers in het Huis van Alles Bode-
graven

9

september
Training SAM Academie: ‘Speci-
aal voor vrijwilligers: EHBO in één 
avond’

verder in 2020

Basistraining ‘Taal voor het Leven’ 
Training van 4 dagdelen.

Bijeenkomst taalcoaches informatie 
over inburgering

Thema moment voor mantelzorgers: 
‘Rust en Bezinningsworkshop’

25
Mantelzorgers ontmoeten 
Mantelzorgers in het Huis van Alles 
Bodegraven



Colofon

Gemaakt voor mensen die betrokken zijn bij SAM. 
Om materiaal uit dit magazine te mogen gebruiken 
heeft u toestemming nodig van SAM.

Telefoon: 0172-614500
Email: info@samwelzijn.nl
Website: www.samwelzijn.nl

Druk & vormgeving: Star Reklame 
Fotografie: SAM en Marijke de Groot
Tekst: SAM


