STICHTING PLUSPUNT ZANDVOORT

JAARVERSLAG
2020
JUNI 2021

PLUSPUNT ZANDVOORT

PAGINA | 02

Missie
Pluspunt is een organisatie voor welzijn en
maatschappelijke ondersteuning, die bevordert
dat mensen meedoen in de samenleving en de
regie over hun bestaan in de eigen sociale
omgeving in de hand nemen en houden.
Visie
Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk
Zandvoorters meedoen in de maatschappij want
dat draagt bij aan gezondheid, welbevinden en
geluk, Positieve Gezondheid gebruiken wij hierbij
als leidraad.
Kernwaarden
Verbindend, met plezier en klantgericht.
Onze werkwijze
Als “Experts van het dagelijks leven” richten wij
ons op de eigen kracht van het individu en de
samenleving omdat wij van mening zijn dat van
daaruit de problemen het beste kunnen worden
opgepakt.
Samenwerkingspartners
De werkvloer van de Zandvoortse Sociale Basis
bestaat uit circa 30 partijen met daarnaast het
Sociaal Wijkteam en het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Daarnaast zijn wij penvoerder van het
''VERBINDEND,
MET PLEZIER EN
KLANTGERICHT''

samenwerkingsverband OOK. Wij zijn
voorstander van het verbinden van het werk van
al die partners, nemen vaak de regie en zijn wij
altijd op zoek naar samenwerking en afstemming.
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1.
Op moment van schrijven bevinden wij ons
nog volop in de Coronacrisis. Terugkijkend
was het dan ook een jaar van opschalen en
afschalen. Leek het na de eerste lockdown
allemaal nog wel gunstig uit te pakken en
werden vanaf 1 juli de activiteiten weer
opgestart, uiteindelijk werd het toch een
periode van anticiperen op de landelijke
maatregelen die steeds verder werden
aangescherpt.
Onze aandacht is vooral uitgegaan naar de
meest kwetsbare Zandvoorters. Door nauwe
samenwerking met de gemeente konden wij
hen toch steeds activiteiten aanbieden.
Om vanuit hetzelfde vertrekpunt te werken
hebben wij bij onze visie en missie onze
kernwaarden bepaald. Deze zijn geworden:
verbindend, met plezier en klantgericht.
Wij kijken er naar uit om in 2021 Positieve
Gezondheid verder uit te rollen met als
onderligger daarbij onze gemeenschappelijke
kernwaarden om zo een maximum aan
ondersteuning te realiseren voor de
kwetsbare Zandvoortse burger: jong en oud.
Medewerkers en Directie Pluspunt Zandvoort
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INLEIDING

2.
Deze rapportage is in een andere vorm opgezet dan voorheen. Er is
bewust gekozen voor een kleinere omvang om de toegankelijkheid en
de leesbaarheid te vergroten. Vanuit het coalitieakkoord Zandvoort
‘samen sterk door de crisis’ hebben wij via de 7 thema’s uit de sociale
basis gewerkt aan armoede, eenzaamheid en jeugd en jongeren.
In dit jaarverslag volgt per thema een rapportage (verantwoording), op
hoofdlijnen d.w.z. geen uitputtende lijsten maar een overzicht. Inclusief
quotes van de deelnemers en relevante aantallen van de door ons
uitgevoerde activiteiten en wat wij hierbij bereikt hebben. Daar waar
mogelijk hebben wij Positieve Gezondheid gepositioneerd. Als gevolg
van de coronacrisis zijn wij met het uitrollen hiervan nog niet zover
gevorderd als dat wij zouden willen.
Het 2e half jaar is er vooral door het voortdurend op- en afschalen veel
aandacht geweest voor het tegengaan van eenzaamheid bij onze
senioren en het bieden van alternatieven voor onze Jeugd en Jongeren.
Ook het 1e half jaar van 2021 is hier de focus op blijven liggen.

Medewerkers, Vrijwilligers en
Deelnemers

THEMA VERANTWOORDING

3.
Redzaam in en om het huis
Financiën op orde
Opvoeden en opgroeien
Ontmoeten
Gezonde levensstijl
Mantelzorg en vrijwilligerswerk
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REDZAAM IN EN OM HET HUIS

3.1
De sterke vergrijzing en de behoefte om zolang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen vergen een zeer breed scala aan diensten en activiteiten
variërend van hulp in huis, voorkoming van isolement en ondersteuning
van mantelzorgers. Ook is een actief beleid nodig om passende
woonruimte aan te bieden. Vraaggericht en laagdrempelig werken is
hier meer dan ooit noodzakelijk. Bij de effectieve benadering van dit
thema is het gedachtegoed van positieve gezondheid van Machteld
Huber een belangrijke leidraad. De regie hebben/houden en meedoen
op grond van wat wél kan. Meer verbinding en steun vinden in de eigen
woonomgeving.
In 2020 heeft de informatiemarkt Lekker Lang Wonen in Zandvoort niet
plaats kunnen vinden. Daarom is gekozen om in de Zandvoortse
Courant 6 artikelen te plaatsen rondom Langer Zelfstandig Wonen.
Hierin werd geschreven over de online informatie van gemeente en
provincie, dementievriendelijk dorp, de ergotherapeut,
mantelzorgondersteuning, praktische hulp in Zandvoort en de sociaal
ouderenwerkers.
Naar aanleiding van de artikelen heeft een buurtbewoner het initiatief
genomen hulp te vragen bij het maken van een bankje bij de
buitendeur van de flat. In dit jaar met de corona maatregelen willen
buren elkaar ontmoeten en ontspannen een praatje kunnen maken.

Medewerkers, Vrijwilligers en
Deelnemers

REDZAAM IN EN OM HET HUIS
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TELEFOONCIRKEL

Vorig jaar is Janneke mee gaan doen met de telefooncirkel. Zij moest de
nodige schroom overwinnen en zij was er blij mee dat zij mee kon
doen.
Later in de tijd, werd de vrijwilligster die in het weekend de
telefooncirkel regelde ziek en kon de cirkel niet meer doen. Op dat
moment is Janneke in de rol gestapt om in het weekend de
telefooncirkel te doen.

“Ik ben zo blij dat ik dit ontdekt heb en mee kon doen, dit is
wel het minste dat ik terug kan doen”.

PLUSPUNT WERKTE HIER SAMEN MET:

DOCK, Thuis-Gehandicapten, Hospice Haarlem, HCK, RIBW-KAM,
Tandem Mantelzorg, Rolmobiel, Urgente Noden, Voedselbank, Leergeld
Haarlem, Mee & de Wering.
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REDZAAM IN EN OM HET HUIS

Kerncijfers

CLIENTEN

GEM.
AANTAL
DEELN.

AANTAL
BIJEENK.

FINANCIËN OP ORDE
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3.2
Een aanbod dat rekening houdt met taboes op financiële problemen.
Meer vroege signalering en planmatige preventieve aanpak. Een goede
afstemming op en samenwerking met Werk en Inkomen.
Inkomen op Orde
Een samenwerking met Dock en Sociaal Wijkteam gericht op
vroegsignalering en planmatige preventieve aanpak.
Vanuit het Sociaal Wijkteam zijn de signalen dat financiële problemen in
veel gevallen beginnen bij een gebrek aan inzicht in eigen geldzaken. In
samenwerking met DOCK, sociaal raadslieden en Sociaal Wijkteam
heeft Pluspunt een preventieproject: “Inkomen op orde” opgezet. Het is
een integrale en groepsgerichte aanpak waar mensen voornamelijk zelf
met hun eigen geldzaken aan de slag gaan. Zij krijgen hierbij
ondersteuning van een ervaringsdeskundige, sociaal werker of sociaal
raadslid.
In november 2020 zijn we van start gegaan. De werkplaats is 6
ochtenden open geweest.
Er hebben 7 personen deelgenomen (waaronder een echtpaar), 1
aanmelding is terugverwezen naar het SWT vanwege gespecialiseerde
begeleiding met tolk.
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FINANCIËN OP ORDE

“Ik kwam met 2 zware tassen post en papieren, mijn gebrek
aan overzicht op mijn geldzaken woog zwaar op mijn
schouders. Ik ging met 1 geordende map naar buiten. Het
voelde niet alleen in mijn tas kilo’s lichter maar er ging ook
een last van mijn schouders af”.
-Deelnemer Inkomen op orde.

Vanuit de signalen die we kregen hebben we voor 2021 op de agenda
gezet:
1. Aanbieden van de gratis NIBUD cursus “omgaan met geld”. De
cursus is voor iedereen toegankelijk. De cursus is aangeschaft, de
vrijwilliger is klaar met de voorbereiding en er staan al enkele
deelnemers op de lijst om de cursus te gaan volgen.
2. Informatiebijeenkomsten voor ouders en jongeren die 18 jaar
worden. Wat betekent het om financieel zelfstandig te worden en
wat moet je allemaal regelen?
3. Een jongerenversie zodat jongeren leren inzicht te krijgen in hun
geldzaken. In samenwerking met het Jongerenwerk Pluspunt.
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FINANCIËN OP ORDE

Kerncijfers
CLIENTEN

GEM.
AANTAL
DEELN.

AANTAL
BIJEENK.

Pluspunt heeft hierin o.a. samengewerkt met:
DOCK, Thuis-Gehandicapten, Hospice Haarlem, HCK, RIBW-KAM, Tandem
Mantelzorg, Rolmobiel.
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OPVOEDEN EN OPGROEIEN

3.3
Het jeugd- en jongerenwerk biedt tal van activiteiten. De
jongerenwerkers zijn er voor alle jongeren in Zandvoort.
Jongerenwerkers werken waar mogelijk samen met jongeren en ouders.
Zij signaleren zaken die spelen onder de jongeren en organiseren
activiteiten waar de jongeren behoefte aan hebben.
Missie
Wij zijn van mening dat iedere jongere talent heeft. Wij gaan voor een
omgeving waarin jongeren alle ruimte en steun krijgen om dit talent te
kunnen ontwikkelen. Dit doen we vanuit de 3 pijlers participatie,
wederkerigheid en talentontwikkeling. Wij zorgen voor de juiste
handvatten, verbinding en plezier. Onze missie is om een bijdrage te
leveren aan een veilig en positief opgroei- en opvoedklimaat.
Visie
Talenten herkennen, ontwikkelen en inzetten. Zelfredzaamheid
ondersteunen en versterken. Want onze samenleving wordt gedragen
door burgers, jong en oud.
Onze jongerenwerkers stimuleren de zelfredzaamheid van jongeren en
spreken ze aan op hun talenten. Waar nodig wordt ondersteuning op
maat geboden, soms door een klein steuntje in de rug of door een
traject op maat uit te zetten.
De jongerenwerkers zoeken de jongeren actief op en hebben kennis
van groeps en individuele begeleidingsprocessen.

OPVOEDEN EN OPGROEIEN
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“It is not what you do for your children, but what you have
taught them to do for themselves that will make them
successful human beings.”

2020
Wat een jaar! De jongerenwerkers van Pluspunt hielden voor ‘Doe de
dingen die zonder ons niet gezien zouden worden’.
“Het sociale leven van jongeren speelt zich door corona grotendeels af op
sociale media, maar alleen dat is niet genoeg om je gezond te ontwikkelen”,
aldus de jongerenwerkers.
De jongerenwerkers zagen en zien van dichtbij welk effect dat heeft op
jongeren. “Ze voelen zich vaak moe en lusteloos”. Gelukkig kunnen ze bij
het jongerenwerk van Pluspunt terecht.
Tijdens de lockdown opende Pluspunt een huiskamer voor jongeren
tussen 10 en 17 jaar waar ze samen konden sporten, huiswerk maken
of chillen.

OPVOEDEN EN OPGROEIEN
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Projecten
Loesoe met Pluspunt
Loesoe met Pluspunt is een nieuw
concept binnen het jeugd- en
jongerenwerk. Loesoe biedt tijdens alle
vakanties activiteiten aan voor jongeren
tussen de 6-27 jaar. Van creatieve
workshops tot sport en spel. Denk hierbij
aan yoga, strandspelen en
pannatoernooien. Afgelopen jaar heeft
Loesoe plaatsgevonden tijdens de
zomervakantie, herfstvakantie en
kerstvakantie.
Loesoe met Pluspunt is inmiddels een
structureel project. Hierin werken we
nauw samen met Teamsportservice
Zandvoort. Wij leveren de deelnemers,
creatieve activiteiten en onderhouden het
oudercontact. Teamsportservice is
verantwoordelijk voor het sportgedeelte.
''Doordat we niet op vakantie kunnen heb ik
nu toch een vakantiegevoel''.
Aldus een van de deelnemers.

OPVOEDEN EN OPGROEIEN
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De Huiskamer
De huiskamer is een project dat gedurende lockdown wordt ingezet
voor jongeren die het, om wat voor reden dan ook, nodig hebben. Bij
Pluspunt is de Huiskamer geopend om de Zandvoortse jeugd op een
corona-verantwoorde manier bij elkaar te laten komen en om samen
actief bezig te zijn.
Jongeren kunnen hier aan sport- en spelactiviteiten meedoen, creatieve
workshops volgen en chillen. Ook is er een aparte ruimte waar de
jongeren online lessen kunnen volgen en je huiswerk kunt maken.
De Huiskamer in het Jeugdhonk (in het gebouw van de Blauwe Tram)
was geopend op maandag, woensdag en donderdag van 12.00 tot
18.00 uur.
Zandvoortse moeder aan het woord over De Huiskamer:
‘Ik ben ontzettend dankbaar dat er een huiskamer is ingericht waar de
kinderen in deze tijd naartoe kunnen. Het is natuurlijk voor iedereen al een
ander jaar dan anders geweest. Ik heb het best zwaar gehad met de thuis
scholing van twee kinderen begin dit jaar. Ik zit zelf al geruime tijd in de
ziektewet i.v.m. een burn-out en depressie klachten, wat maakt dat het thuis
niet altijd even gezellig is. Het is voor de kinderen daarom fijn om even eruit
te zijn, even wat leuks doen, gedachten weg van de zorgen in ons gezin.
Voor mij is het gelegenheid om even mijn batterij op te laden wanneer ik
alleen thuis ben en tijd kan nemen voor mezelf’.
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OPVOEDEN EN OPGROEIEN

Samenwerkingspartners
Teamsportservice, Gemeente Zandvoort/ Gemeente Haarlem, Stichting
Kikid, Streetcornerwork, Halt, Centrum voor jeugd en gezin, Sociaal
wijkteam, Politie, handhaving, basisscholen, middelbaaronderwijs,
lokale ondernemers, buurtbewoners en De Verbeelding.
Activiteiten
Onderstaand vind je een impressie van een
aantal activiteiten met Impact.
Zandvoortse jongeren en Bruna verrassen
ouderen met kaartje
Het Jongerenwerk van Pluspunt zou in de
herfstvakantie met dertig Zandvoortse jongeren
naar pretpark Walibi World gaan. Helaas werden
de corona maatregelen twee dagen daarvoor
dusdanig aangescherpt dat dit niet door kon
gaan. In plaats van een dagje Walibi World
hebben de jongeren besloten zich in te zetten
voor hun mede-dorpsbewoners. Ze hebben maar
liefst 198 wenskaarten geschreven naar de
ouderen van Zandvoort. Bruna Balkenende
twijfelde geen moment om deze kaarten aan het
project te doneren. Zodra het weer kan zal de
groep alsnog naar Walibi World gaan.
Samenwerking met lokaal ondernemer Bruna
Balkenende en Jeugd- en jongerewerk Pluspunt.

OPVOEDEN EN OPGROEIEN
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Circuit Experience
De kinderen en ouders kregen een speciale ontvangst en een
exclusieve rondleiding op het circuit van Zandvoort onder
professionele begeleiding.

''Mijn kinderen vonden het onwijs leuk, echt eens een kijkje
achter de schermen te nemen''.

Samenwerking
Gemeente Zandvoort Haarlem, Circuit Zandvoort en Pluspunt
jongerenwerk

OPVOEDEN EN OPGROEIEN
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Maatschappelijk
Wij zijn er ook voor maatschappelijke ondersteuning.
Jeugd- en jongerenwerk werkt daarin samen met de
gemeente Zandvoort, organisatie Per Mens (vroeger:
Streetcornerwork). handhaving en de politie.
Een week na de avondklokrellen kijken organisaties
Jongerenwerk Zandvoort en Per Mens met een
positieve blik terug op de situatie in Zandvoort.
Ondanks de aankondigingen op sociale media om
ook in Zandvoort te gaan relschoppen, bleef het
rustig.
Jongerenwerkers van Pluspunt Zandvoort en Kas van
Per Mens zijn zeer tevreden over de aanpak die zij
hebben gehanteerd.
“Toen we het signaal kregen van een reëel risico op
rellen, was het handelen van de gemeente, politie en wij
als jongerenwerk meteen zeer effectief om preventieve
maatregelen te treffen”.
De jongerenwerkers zijn op de bewuste dinsdag op
zoek gegaan naar jongeren in de wijk.
“Je ziet de impact die het heeft gehad door met jongeren
het gesprek aan te gaan op straat.” De jongeren die zij
spraken waren niet uit op rellen, het initiatief, maar
wel om te gaan kijken. ''Dat is ook een risico''.

OPVOEDEN EN OPGROEIEN
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Wij zijn van mening dat Zandvoort een adequate structuur en aanbod
van activiteiten en diensten nodig heeft waarin naast aandacht en zorg
voor kwetsbare kinderen en jongeren ook ruimte moet zijn voor
preventie en contactlegging.
Zandvoortse ouders en jongeren hebben ons inziens vertrouwde
gezichten en laagdrempelig contact nodig zodat er nauwelijks barrières
zijn om deel te nemen aan activiteiten en contact te leggen voor
vragen.
Daarnaast is verbinding en afstemming met alle betrokkenen rondom
jeugd in Zandvoort essentieel om met elkaar een lijn te trekken en
samen te werken.

OPVOEDEN EN OPGROEIEN
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Kerncijfers

CLIENTEN

GEM.
AANTAL
DEELN.

AANTAL
BIJEENK.
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3.4
Naast vele formele en informele plekken
en gelegenheden voor ontmoeting zijn ook
beide Wijksteunpunten van groot belang
voor ontmoeting en meedoen. Deze
kunnen een cruciale rol vervullen in het
tegengaan/ hanteerbaar maken van
eenzaamheid. Zij bieden de mogelijkheid
om speciale groepen (statushouders,
mensen met een psychiatrische
achtergrond) een laagdrempelige plek voor
ontmoeting te verschaffen en ze onderling
met elkaar te verbinden.
Verbinden is een van onze kernwaarden.
Geen verbinding zonder ontmoeting. De
mooiste verbindingen ontstonden dit jaar
in het klein, altijd tot het laatste moment
spannend of het door zou gaan en soms
na een eerste fysieke bijeenkomst alweer
noodgedwongen gestopt of digitaal
vervolgd. We hebben mogen ervaren hoe
intiem zo’n digitale bijeenkomst kan zijn,
bijvoorbeeld bij de training
‘dementievriendelijke samenleving’ waar
persoonlijke ervaringen werden
uitgewisseld en deelnemers zich gehoord
en gesteund voelden.

ONTMOETEN

ONTMOETEN
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Cursus
De cursus ‘Heren, koken kun je leren!’, is opgezet voor mannen van 60
jaar of ouder die meer kennis willen krijgen van koken en bakken én
anderen willen ontmoeten. Dit jaar ging de cursus met 4 enthousiaste
deelnemers van start zodat er voldoende afstand tot elkaar gehouden
kon worden in de keuken.
Onder leiding van de bekende Zandvoortse (vrijwillige) kok Fred Paap
maakte de groep mannen in 6 lessen kennis met de basisprincipes van
het koken. Allerlei gerechten kwamen aan bod, waaronder klassiekers
als Blauwe Hap en Billetjes in het Groen. Ook het bakken van een visje
maakte deel uit van de cursus.
Na afloop aten de cursisten zelf alles lekker op en ook bij de afwas zat
de sfeer er goed in! De laatste cursusdag zijn de partners uitgenodigd
en getrakteerd op een gezellige 1.5m - avond met niet alledaagse
borrelhapjes!

ONTMOETEN
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Quote
''Het is jammer dat ondanks alle
ontwikkelingen in de culinaire
verworvenheden er nog steeds geen receptuur
is uitgevonden voor de bereiding van
(anti-)artritis- en anti-hartfaal-gerechten.
Ik vond de cursus uitermate leerzaam,
alhoewel mijn intentie zich van meet af aan
toespitste op het maken van 'simpele
gerechten'. Ik heb uit Fred's ruime
assortiment inmiddels er toch enkele gekozen
en tot uitvoering gebracht, mede tot vreugde
en instemming van mijn lieve gade Jenny en
dochter Annemarie.
Mijn echtgenote is verbaasd dat ik nu niet
alleen achter het fornuis, maar zelfs ook in
de culinaire terminologie enigszins uit de
voeten kan!''
-Berry, deelnemer van de cursus

Samenwerkingspartners
Kennemerhart, Bibliotheek ZuidKennemerland, Seniorenvereniging en
Zorgbalans.

ONTMOETEN
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Kerncijfers
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GEZONDE LEVENSSTIJL
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3.5
Pluspunt heeft in 2020 door middel van
een aantal activiteiten Zandvoortse
inwoners aangezet om meer te gaan
bewegen, gezond te eten en
middelengebruik te beperken.
Pluspunt heeft hierin samengewerkt
met: De Herstel Academie, RIBW, de
Verbeelding, Sociaal wijkteam,
OGGZ coördinator, SIG, BuurtzorgT en
1e lijn.
Fit voor Senioren
Letterlijk weg gewaaid van Sint Maarten
door orkaan Irma kwam Inez in
Zandvoort. Na inschrijving bij de
burgerlijke stand heeft Inez zich bijna
onmiddellijk aangemeld als vrijwilliger
in De Blauw Tram. Ze heeft 23 jaar
ervaring als yogadocent. Er werd bedacht
om deze kwaliteiten in te zetten voor
senioren om de fysieke en geestelijke
gezondheid te verbeteren en meer
contacten te leggen.
Zo werd Fit voor senioren geboren. Er
werd gestart met 1 ochtend per week.

GEZONDE LEVENSSTIJL

Al snel werd de
ruimte te klein en na enige tijd kwam
er een 2e ochtend bij in een veel
grotere zaal.
Deelnemers hadden lang niet of soms
nooit iets aan sport gedaan en voor
hen bleek dit een mooie start.
Speciale korte zomer- en
wintercursussen werden
georganiseerd om nog meer
inwoners kennis te laten maken met
deze sportactiviteit. Zodra binnen
sporten weer mogelijk is zal de derde
ochtend starten.
Inez kan op deze manier haar passie
delen waardoor anderen zich ook
beter kunnen gaan voelen. Het was
een goede manier om te
herintegreren in de Zandvoorts
samenleving. Inez gaat tevens met
veel plezier naar de Cursus
Kunstgeschiedenis op zondag.
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GEZONDE LEVENSSTIJL

Cursus Fit voor Senioren
Bij Fit voor Senioren doen we in een ontspannen sfeer simpele
ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Hierdoor versterk je je
spieren en maak je je lichaam los en flexibeler.
Docente Inez heeft jarenlange ervaring met verschillende sporten ontspanningsvormen als reiki en yoga. Zij begeleidt u deze ochtend
naar een soepeler lichaam en ontspannen geest. Na afloop kunt u
gezellig napraten met koffie of thee. Deze les is voor senioren; u kunt
meedoen als u zonder hulp weer van de grond op kan staan. Deelname
op een stoel is natuurlijk ook mogelijk!

''HET IS DE TEGENWIND DIE DE VLIEGER DOET
STIJGEN ''
-Inez

GEZONDE LEVENSSTIJL
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Quotes
Toety, (baliemedewerkster/gastvrouw
die o.a. zorgt dat er na de Fit-les
koffie is en afgerekend wordt): ''Het is
ontzettend fijn om met andere mensen
om te gaan en mensen te helpen bij hun
vragen; persoonlijk of door de telefoon.
Het is ook fijn om ergens bij te horen
waar ze blij zijn dat je er bent!''.

Toety (64)
''Via mijn huisarts ben ik terecht
gekomen bij Fit voor Senioren in de
Blauwe Tram en het heeft mij heel erg
geholpen om de stijve spieren weer
beetje soepel te krijgen.
Op de mat, op de stoel, het zijn heerlijke
yoga oefeningen! Koffie drinken is
gezellig na afloop en natuurlijk kom je
ook mensen tegen in het dorp en knoop
je even een gesprekje aan en ze willen
allemaal weer beginnen....want we
missen het''!!

Marga
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GEZONDE LEVENSSTIJL
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MANTELZORG EN
VRIJWILLIGERSWERK
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3.6
Vrijwilligerswerk is heel vaak een maatschappelijk zinvolle daginvulling
voor mensen die zingeving zoeken. Gemakkelijk vindbare en
laagdrempelige plekken die uitnodigen tot het verrichten van
vrijwilligerswerk, zoals de beide Wijksteunpunten kunnen
vrijwilligerswerk blijvend stimuleren.
Voor veel mantelzorgers is het afgelopen jaar extra zwaar geweest door
corona. Pluspunt heeft vraaggericht ondersteund. Een voorbeeld
hiervan is dat er op verzoek van inwoners is gestart met een
mantelzorg steungroep autisme.
Brede benadering vanuit Positieve Gezondheid is een waardevolle
invalshoek waarvan verwacht wordt dat mantelzorgers in de toekomst
eerder kunnen aangeven waar behoefte aan is.

Pluspunt heeft hierin samengewerkt met:
Tandem, STG/SIG ,MEE, RIBW, Sociaal Wijkteam, De Bibliotheek en alle
vrijwilligers organisaties in Zandvoort.
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MANTELZORG EN
VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligers Informatie Punt
Het Vrijwilligers Informatie Punt is de
website waar vraag, aanbod en
informatie over vrijwilligerswerk in
Zandvoort samenkomen. VIP Zandvoort
heeft in samenwerking met partners een
netwerkbijeenkomst georganiseerd. Er
zijn afspraken gemaakt over
intensievere samenwerking rondom het
aanbieden van trainingen,
deskundigheidsbevordering en
informatiebijeenkomsten aan
vrijwilligers en inwoners.

Tonny, 14 jaar vrijwilligster bij
Pluspunt:
''Mijn vrijwilligerswerk geeft contact met
mensen. Je bent er even uit, leert ervan én
het geeft veel voldoening''!

MANTELZORG EN
VRIJWILLIGERSWERK
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VIP Zandvoort geeft bekendheid aan deskundigheidsbevordering zoals
de e-learning modules van Alzheimer Nederland. In 2021 zal de website
aangepast worden om de deskundigheidsbevordering van alle partners
onder de aandacht te kunnen brengen.
De informatiebijeenkomst: Herken je wat je ziet? opgezet in
samenwerking met Tandem,
STG/SIG is vanwege coronamaatregelen naar 2021 verschoven.
Voor alle Zandvoortse vrijwilligers is er via VIP een onafhankelijke
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een filmpje
gemaakt en een kennismakingsstukje geschreven. Deze informatie is
door alle vrijwilligersorganisaties verspreid. Het is geplaatst op sociale
media en in de Zandvoortse Courant. De vertrouwenspersoon heeft
afgelopen jaar 1 persoon
ondersteund.

VIP WEBSITE 2020

Cor, 20 jaar vrijwilligster

BEZOEKERS

8335

PAGEVIEWS

18893

bij (o.a.) Pluspunt:
''Het is zeer zinvolle tijdsbesteding, je blijft op de hoogte van het welzijn en
hulpverlening gebeuren. En je blijft bij in systemen en nieuwe
ontwikkelingen''.

MANTELZORG EN
VRIJWILLIGERSWERK
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Facebookbericht deelnemer
“n.a.v. de fimavond ‘Mind my Mind’:
vanavond in de Blauwe Tram de film
‘Mind my Mind’ gezien.
Film gaat over een jongen met een
autismespectrumstoornis (ASS).
Daarna waardevolle gesprekken met
medebezoekers. ASS niet als stempel /
hokje zien maar wel begrip voor een
andere vorm van denken en beleven.
Praat je ook eens graag mee met
naasten van mensen met autisme?
Woensdag 23 december hebben we
weer een bijeenkomst in Pluspunt van
19.30 tot 21.00. Handig als je je
vantevoren even opgeeft bij Esther
Madera.
Het brengt mij altijd weer het steuntje
in de rug, het wederzijds begrip, de tips
en de humor.
Zie ik je de 23 ste?''

MANTELZORG EN
VRIJWILLIGERSWERK
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VERSLAG PVT

5.
De PVT heeft in 2020 diverse vergaderingen gehad, eerst nog met
Albert en later met Remco, natuurlijk willen wij iedereen op de hoogte
stellen wat er zoal besproken is.
Generatieregeling
De generatieregeling heeft tot doel om oudere medewerkers de
mogelijkheid te bieden om minder te gaan werken. Enerzijds om deze
werknemers tot het einde van hun loopbaan duurzaam aan de slag te
houden en anderzijds om de werkgever de ruimte te geven om nieuwe
(jongere) werknemers te laten instromen.
Gezien de vele parttime contracten blijkt dit vooralsnog voor Pluspunt
niet haalbaar.
Informatieboekje medewerkers
Het informatieboekje dat aan nieuwe werknemers wordt toegezonden
is ook beschikbaar voor huidige medewerkers.
Hierin worden niet alleen regels en afspraken genoemd maar ook hoe
we bij Pluspunt vanuit de missie en visie met cliënten en met elkaar
omgaan.
AVG
Er is een document opgesteld waarin uitgelegd wordt hoe Pluspunt
vertrouwelijk omgaat met persoonsgegevens.

VERSLAG PVT

PV Pot
Een financieel overzicht heeft
iedere medewerker inmiddels
ontvangen. Onlangs hebben wij
gekeken of wij op een andere
manier invulling zouden kunnen
geven aan de zogenaamde lief en
leed pot. Uiteindelijk zal de
maandelijkse bijdrage voor deze
pot onveranderd blijven.
Thuiswerkvergoeding
Inmiddels zijn we een jaar verder
sinds corona en is thuiswerken heel
normaal geworden. Dat heeft ook
gevolgen voor de kosten die je dan
maakt. Pluspunt heeft besloten €
2,00 netto per hele dag
thuiswerken te vergoeden.
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VERSLAG RVT
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6.
Inleiding
De RvT hanteert een collectief en integraal verantwoordelijkheidsmodel
en is sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Zij richt zich bij het
toezicht, naast het in beeld hebben en krijgen van mogelijke risico’s, in
toenemende mate op de besturing en beleidsontwikkeling van
Pluspunt.
Het proces van de vormgeving van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid, met name ook in relatie tot de stakeholders van
de Stichting, is - vooral door de dit jaar heersende omstandigheden nauwelijks gevorderd.
Het blijft dus met nog meer prioriteit op de agenda staan via de
geplande Toezichtvisie van de Raad.
De Raad hanteert bij haar werkzaamheden de gebruikelijke normen van
de branche, zoals die zijn vastgelegd in de Governancecode WMD. De
RvT is lid van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg (NVTZ).
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VERSLAG RVT

Intern/extern
Intern
Allesoverheersend was natuurlijk ook voor de RvT dit verslagjaar de
impact van de coronacrisis. Met zowel de gaande als de nieuw
benoemde directeur-bestuurder is gesproken over welke activiteiten
met betrekking tot de cliënten niet en welke wel doorgang konden
vinden. En met betrekking tot de laatste categorie ook de vraag hoe.
In dit verband moest voor ons het vergaderen via videoconferenties
helaas de standaard worden.
Verder heeft het afscheid van de vertrekkende en de selectie en
benoeming van een nieuwe directeur veel aandacht gevergd,
waaronder het organiseren van diens inwerkprogramma.
De goedkeuring van de jaarcijfers 2019 verliep vrij vlot, mede omdat de
financiële situatie van de Stichting sinds enige tijd gelukkig weinig
zorgen baart.
De gebruikelijke jaarlijkse zelfevaluatie is doorgeschoven, omdat we het
niet wenselijk vinden dit via een videoverbinding plaats te laten vinden.
Het jaarlijkse gesprek in het kader van de werkgeversrol van de Raad
tussen RvT en directeur-bestuurder over diens functioneren heeft dit
jaar wegens diens nog korte dienstverband alleen nog maar via korte
tussentijdse "vinger aan de pols "-gesprekken plaatsgevonden.
Naast vele bijeenkomsten in kleiner verband heeft de RvT dit
verslagjaar conform planning zes maal regulier vergaderd als Raad.

VERSLAG RVT
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Intern/extern
Extern
Door verschillende leden is
deelgenomen aan de volgende
activiteiten:
*Het jaarcongres van Sociaal Werk
Nederland (SWN)
*Bijeenkomsten van het Kennisplatform
Sociaal Domein Noord Holland
*Toezien op de meerwaarde van Sociaal
werk Sector Welzijn
In de loop van het verslagjaar hebben er
geen mutaties plaatsgevonden.
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FINANCIËN OP ORDE

7.
In de jaarrekening zijn opgenomen het exploitatieoverzicht over 2020,
de balans per 31 december 2020, de begroting 2020 alsmede het
exploitatieoverzicht over 2019 en de balans per 31 december 2019.
Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij het exploitatieoverzicht
en de balans per 31 december 2020
Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo van € 2.853.
De bestemmingsreserve voor 2021 bedraagt €52.500,-.
In 2020 waren er gemiddeld 11,5 fte's werkzaam inclusief 1,0 fte
ingehuurde medewerkers en 225 vrijwilligers.
Vorig jaar stonden er gemiddeld 11,0 fte's op de loonlijst.
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