Alle inwoners van de gemeente Zandvoort zijn welkom in Steunpunt OOK Zandvoort.
De focus is gericht op inwoners die door ziekte, beperking of ouderdom steun kunnen
gebruiken. Door mensen, daar waar nodig is, te ondersteunen kan Zandvoort voor
iedereen een fijne plek zijn om te wonen en te leven.
Gemeente Zandvoort heeft voor de maatschappelijke ondersteuning een visie geformuleerd: Inwoners helpen elkaar, ze ondersteunen elkaar, ze participeren en dragen
naar vermogen hun steentje bij. Het Steunpunt sluit hier met de activiteiten op aan
door de participatie van deelnemers en enthousiaste inzet van vele dorpsbewoners
als vrijwilliger.

In 2014 is het totaal aan contacturen toegenomen van 9.670 naar 14.063. Dit is een
toename van 45%. De winst die behaald is, is niet uit te drukken in cijfers, die ligt op
het persoonlijke vlak.
Voor de meeste mensen met psychosociale problemen lijkt deelname aan welzijnsinterventies het welbevinden te vergroten (Friedli e.a., 2008).
Bij het Steunpunt zien we dit terug in onze dagelijkse praktijk:
 Terminaal zieke inwoners die zich gesteund voelen door de Toon Hermansgroep.
 Een weduwnaar die als eerste stap weer “onder de mensen komt” bij Kom je OOK
eten.
 De cliënt van de RIBW die na een opname staat te trappelen om weer deel te nemen aan de activiteit.
Niet elke vraag van een inwoner groeit altijd uit tot een succesvol project. Maar juist
de ruimte om te kunnen pionieren draagt bij aan het succes van het Steunpunt. Dank
aan de stuurgroep van OOK Zandvoort voor het vertrouwen.
OOK blijft zich ontwikkelen én blijft in beweging ten behoeve van die Zandvoorter die
wel een steuntje in de rug kan gebruiken.
Ik nodig u van harte uit om eens binnen te stappen bij het Steunpunt OOK Zandvoort!
Misschien heeft u een vraag waarbij OOK Zandvoort u kan ondersteunen of bent u
geïnteresseerd in vrijwilligerswerk?

Nathalie Lindeboom
Coördinator OOK Zandvoort

Activiteiten met als doel sociale activering, participatie, preventie eenzaamheid en integratie.
Bakken
De bakkers, cliënten van NU en RIBW, bakken op maandagochtend koekjes die geserveerd worden tijdens de Koffie-In én die avond bij Kom je OOK eten. Er hebben wat kleine wijzigingen in de samenstelling van de groep plaats gevonden. Het enthousiasme onder de 5 deelnemers is nog altijd groot.
Incidenteel zijn de “bakkers” op maandagochtend zonder activiteitenbegeleider. De
groep gaat bij uitzondering zelf aan de slag en is dan nog trotser op het resultaat. Dit kan
alleen incidenteel, aansturing van een ervaren beroepskracht is absoluut nodig om de
continuïteit, de rust in de groep én kwaliteit te waarborgen.
Koffie-In
De koffie met verse koek is elke maandagochtend een trekker voor veel wijkbewoners.
De bezoekers van het Ontmoetingscentrum van Amie schuiven ook elke maandag aan.
Vanuit het RIBW komt er een aantal vaste bezoekers.
De vrijwillige gastvrouwen zorgen voor een goede ontvangst en zijn attent bij langere afwezigheid van een bezoeker. De gastvrouwen stimuleren de bezoekers om informatie uit
te wisselen over wat er in het dorp te doen is en om activiteiten met elkaar te ondernemen.

De Kookgroep
De kookgroep bestaat uit 5 vaste cliënten van Nieuw Unicum en RIBW. Men kookt seizoen gebonden en de groep kan hierin mee bepalen. Naast de beroepskracht is er een
vaste vrijwilliger die meehelpt.
Een deelnemer uit de kookgroep geeft aan “het is de gezelligste dag van de week”.
Rondom feestdagen wordt er uitgebreider gekookt.
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Kom je OOK eten

Samen koken op de maandagavond.

Kom je OOK Eten is op maandagavond dé eet- en ontmoetingsplek geworden van
oudere wijkbewoners. Het eten wordt geserveerd door gastvrije vrijwilligers ondersteund door cliënten.
Per keer kunnen inmiddels 20 wijkbewoners reserveren om mee te eten, in totaal
eten er maximaal 32 personen. Dit overtreft het verwachte resultaat van 6 tot 8 bezoekers per keer ruimschoots.
Het VSB fonds dat een bijdrage beschikbaar had gesteld voor de start van dit project
heeft een uitgebreide rapportage ontvangen over het verloop.
Eind 2014 zijn voorbereidingen getroffen om met een 2e avond te kunnen starten.

OOK Samen en de Breiclub
Huiskamerproject OOK Samen heeft in 2014 een andere vorm gekregen. Het vindt
nu plaats op dinsdag- en donderdagmiddag in plaats van op donderdag de hele dag.
Er wordt een combinatie van creatieve activiteiten en diverse spelletjes aangeboden,
afgestemd op de wensen van de bezoekers. Vooraf kan men mee eten bij de Eetclub.
De donderdagmiddag wordt goed bezocht door een diversiteit aan bezoekers, o.a.
een meneer die aangemeld is door de Hartekamp. Deze middag trekt ook wijkbewoners die komen biljarten. De dinsdagmiddag is nog nieuw en moet meer bezoekers
gaan aantrekken.
De drie zondagen van OOK Samen hebben ook de combinatie van activiteiten en
spelletjes. Af en toe wordt er rondom een thema gekookt. De zondag in de grote zaal
van het HIK aan de Burgemeester Nawijnlaan is vanaf het begin een succes.
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De breiclub “de breikunstenaars ” is naast OOK Samen opgezet. Dit om een bredere
groep dorpsbewoners te bereiken. Het streven is netwerkverbreding van alle bezoekers. De breiclub, gemiddeld 10 dames per keer, komt elke donderdagmiddag bij elkaar om (op bestelling) te handwerken. De opbrengst van de verkoop gaat naar een
goed doel in Zandvoort. De breiclub heeft een eigen facebook-pagina. De breiclub
werkt minimaal kostendekkend.

OOK Samen op dinsdagmiddag
Van Amie gebruiken we faciliteiten in het HIK zoals de oven. Tevens is er de inzet
van een beroepskracht van Amie tijdens vakantie of ziekte.
Vrijwilligers van de Zonnebloem komen, naast de vaste “OOK Samen” vrijwilligers,
regelmatig helpen bij thema activiteiten, zoals het maken van de kerststukjes.
OOK Samen wordt apart gesubsidieerd.

Onderzoek
Studenten van Hogeschool In-Holland hebben door het afnemen van interviews de
versterking van het netwerk bij bezoekers van OOK Samen onderzocht. De studenten
kwamen met de volgende samenvatting:
Een van de hoofdredenen van de deelnemers om naar OOK Samen te gaan is de behoefte aan meer sociale contacten. Acht van de tien geïnterviewde deelnemers geven aan dat hun privé netwerk is uitgebreid dankzij de deelname aan dit project. Zes
van de tien deelnemers spreken andere deelnemers buiten het project om. Voorbeelden hiervan zijn telefonische gesprekken, een praatje op straat, samen boodschappen doen en samen leuke activiteiten ondernemen.
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Mobiliteitsdag
Een vast team van enthousiaste medewerkers van Nieuw Unicum is organisator van
de mobiliteitsdag. Bedrijf MSD is jaarlijks aanwezig om de dag te begeleiden en te
sponsoren.
Er stonden 33 deelnemers klaar voor de race waaronder weer een groep met een
scootmobiel uit het dorp. Daarnaast waren er bewoners van Nieuw Unicum als toeschouwer. De Burgemeester gaf het startschot voor het behendigheidsparcours.
Nieuw Unicum is voortaan de locatie voor de jaarlijkse Mobiliteitsdag. Het is efficiënt;
het huren van een aangepaste bus en een invalidentoilet is niet nodig. En bewoners
van Nieuw Unicum die niet willen of kunnen deelnemen kunnen als toeschouwer aanwezig zijn.
Vrijwilliger Rob Bossink legt elke mobiliteitsdag vast op foto en film. Dit is op zijn website en YouTube terug te zien.

Burendag
Tijdens de Burendag stond alles in het teken van ontmoeten en het groen.
Het doel was inwoners informeren over én betrekken bij de tuinen van de Brede
School, het RIBW en Ontmoetingscentrum Het Strandhuis van Amie.
Het Budget voor de Burendag is door het Oranjefonds beschikbaar gesteld. Het aantal bezoekers -15 - was minder dan beoogd.
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LOTGENOTENGROEP
Ondersteuning van zowel de betrokkene als diens mantelzorger door ervaringen uit te
wisselen en informatie te verstrekken.
Alzheimercafé
Elke 1e woensdag van de maand is er Alzheimercafé. Aan de hand van een thema
kennis en ervaring uitwisselen. In 2014 is er veel verloop bij de vaste kern dit is te
zien in het bezoekers aantal. Tegen het eind van het jaar neemt het aantal weer toe
met nieuwe deelnemers. In het kader van Wereld Alzheimer dag wordt een themamiddag georganiseerd. Deze middag werd slecht bezocht.

Toon Hermans wandelclub

Toon Hermansgroep
Op verzoek van een aantal (ex)kankerpatiënten is deze lotgenotengroep in 2010 gestart. Op verzoek van de deelnemers heeft de Toon Hermansgroep in juli een extra
bijeenkomst gehouden. De oncologie verpleegkundige bepaalt samen met de deelnemers de thema’s en nodigt soms een gastspreker uit.
In 2014 zijn veel deelnemers overleden. Er komen ook nieuwe deelnemers bij, de
groep wordt goed bezocht.
Deelnemers van de Toon Hermansgroep zijn een wekelijkse TH-wandelgroep gestart.
Ook heeft men een gezamenlijke erop uit dag georganiseerd.

Mantelzorgers
De mantelzorggroep werkt samen met Tandem. Het gemiddeld aantal bezoekers (5)
ligt rond het minimum.
Samen met het RIBW is gekeken naar de vraag voor een lotgenotengroep voor inwoners met ADD/ADHD. Er bleek niet voldoende animo om te kunnen starten.
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Verwendag (ex)kankerpatiënten
De verwendag is uitgegroeid tot een jaarlijkse dag waarbij mensen kunnen kiezen uit
verschillende workshops, lotgenoten kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dankzij de belangeloze inzet van veel mensen was er weer een uitgebreid
aanbod aan workshops. De Dekamarkt heeft de dag financieel gesteund met de
wensmunten actie.

Cursussen
Preventie eenzaamheid, participatie en versterking eigen kracht.

Facebook
In 2014 is er 1 facebook cursus geweest en 1 workshop skype.
In 2015 wordt in samenwerking met SeniorWeb gestart met een digitaal spreekuur.
Medische Gym
De medische gym maakt structureel onderdeel uit van het programma aanbod. Het
aangepaste beweegprogramma is geschikt gemaakt voor (ex) kankerpatiënten. De
yoga groep is gestopt na het overlijden van een aantal deelnemers.
Troostkleed
Op verzoek van een inwoner hebben we (als proef) een cursus troostkleed georganiseerd. De cursus is voor mensen die met kleding van een overleden dierbare een
herdenkingskleed willen maken. Landelijk slaat dit aan als rouwverwerking. Deze cursus heeft in Zandvoort niet genoeg deelnemers om te kunnen starten.
Zitdans
Door langdurige ziekte van de docent (beroepskracht OOK Samen) heeft de cursus
zitdans niet plaats gevonden.
Pluspunt
Een cliënt van de RIBW heeft de reguliere iPad cursus kunnen volgen met ondersteuning van een Pluspunt stagiaire.
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INFORMATIE EN VOORLICHTING
Brede informatieverstrekking en vragen.

Spreekuren
De volgende spreekuren vinden plaats in het Steunpunt:


Spreekuur politie: De politie is aan het eind van 2014 met een vernieuwd spreekuur
gestart. Dit wordt een samenwerking met de Key, gemeente en buurtbemiddeling.



Loket Zandvoort



Medial



Vluchtelingenwerk



Kontext



Huisarts Scipio



De Rabobank is begin 2014 gestopt vanwege te weinig bezoekers.

Thema bijeenkomsten
Er zijn verschillende themabijeenkomsten gehouden:
- Door Visio voor mantelzorgers en vrijwilligers.
- Een diëtiste over gezonde voeding voor 50 plussers.
- De politie over veiligheid in en om het huis.
- En een bijeenkomst brandpreventie.

PR


De website, facebook pagina en kabelkrant worden actueel gehouden.



Elk kwartaal wordt er een nieuwsbrief gemaakt, deze wordt zowel digitaal als op
papier verspreid.



Folders, posters, flyers en persberichten worden met grote regelmaat (bij) gemaakt
en verspreid. ZFM goede morgen Zandvoort wordt maandelijks bezocht.



Ook wordt informatie verspreid via de 1e lijn, de Zonnebloem, regionale websites,
de Zandvoortse Seniorenvereniging en kabelkrant van plaatselijke winkels.

Steunpunt OOK Zandvoort is door Movisie uitgenodigd als gastspreker bij een Themamiddag “Ontmoeting in de buurt” van Tympaan.
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Herstel het Samen
Samen repareren kan leiden tot heel leuke en nieuwe contacten in de buurt; repareren is niet alleen voordelig maar vaak ook heel makkelijk, veel kennis en praktische
vaardigheden is in de buurt aanwezig. Er zijn 2 bijeenkomsten geweest van herstel
het samen.

Kledingverkoop
Wijkbewoners van de blauwe flat tegenover het Steunpunt hebben gevraagd of het
mogelijk is om een kledingverkoop in het Steunpunt te houden. Voor senioren is winkelen in Haarlem soms te ver weg en te zwaar. Inmiddels is er in het voor en najaar
een kledingverkoop die per keer ca 60 bezoekers trekt.

VRIJWILLIGERS
Netwerkversterking, versterking eigen kracht, participatie.
Waar mogelijk worden dorpsgenoten als vrijwilliger ingezet voor en betrokken bij de
activiteiten. Zinvol bezig zijn is voor mensen belangrijk, vrijwilligerswerk is hiervoor
een goede invulling. Inwoners helpen elkaar en zijn op deze wijze zelf bij projecten
betrokken. Het afgelopen jaar was er een toename van chronisch zieke mensen die
zich aanmeldden voor vrijwilligerswerk.
De vrijwilligers van OOK Zandvoort vallen onder het vrijwilligersbeleid van Pluspunt,
en hebben kunnen deelnemen aan het “fooienfeest” en kerstfeest. Ook zijn er mensen in het zonnetje gezet tijdens de lintjesregen, het feest voor jubilarissen.

Nieuwe inzet
Vanuit verschillende organisaties kwam er de vraag om te helpen vrijwilligers te werven, een taakomschrijving te maken en te begeleiden.

RIBW Jeugd heeft inmiddels een vrijwilliger om samen te koken en te eten. Samen
met RIBW Jeugd is een taakomschrijving en inwerk- en begeleidingsplan gemaakt.
Voor Amie is een vrijwilliger gezocht om te helpen bij de lunch.
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SAMENWERKING
Amie
De bezoekers van het Ontmoetingscentrum het Strandhuis drinken elke maandag
koffie bij de Koffie-In. Daarnaast neemt een bezoeker deel aan de Breiclub op donderdag. In januari 2015 start de groep van het OC met op vrijdag zelf een lunch klaar
te maken in de keuken.

Kontext
Kontext is vanaf 2015 nieuwe samenwerkingspartner van het Steunpunt. We hebben
in 2015 als eerste de cursus voor jonge moeders gepland. Om deelname van de jonge moeders te vergemakkelijken bieden we tijdens de cursus kinderopvang aan en
zetten hiervoor vrijwilligers in.
De Key
In juni zijn medewerkers van de Key tijdens hun personeelsdag actief aan de slag gegaan. Er is bijvoorbeeld gewandeld met cliënten in een rolstoel.
WEGWIJZ
Er zijn door vrijwilligers enkele korte filmpjes gemaakt om een impressie te geven
van Pluspunt en OOK Zandvoort voor een themamiddag op 20 november van WegWijz (1e lijn van Zandvoort). Het interview met een cliënte is te zien op de site van
OOK.
Tuinen
Bij het realiseren van schooltuintjes bij de Duinroos op het braakliggende stuk grond
aan de overkant van deze school is tevens een tuin voor de RIBW gerealiseerd als
dagbesteding.
Dagbesteding
In 2014 is er deelname vanuit de RIBW aan de bakactiviteit, koken, BienVenu en de
houtbewerking van Nieuw Unicum. Zwemmen en sporten blijken niet voldoende deelnemers te trekken om te kunnen starten. Sinds begin 2013 heeft het RIBW een creatieve dagbesteding in het gebouw van OOK op de vrijdagmiddag.
Pand
De achterkant van het pand is inmiddels geheel verhuurd aan partners die een meerwaarde vormen voor het Steunpunt.
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OOK Zandvoort Contacturen 2014
Activiteit

2014

2013

bijeenk bijeenk

totaal

totaal

Thema bijeenkomsten 30

5

2,00

60

60

OOK Samen donderdag

70

11

6,00

420

1800

OOK Samen donderdag mltd

204

40

2,00

408

OOK Samen activitei- 410
ten di-do

83

2,50

1025

5,50

4279

45

2,00

900

50

1,50

1878

1695

OOK Samen zondag
incl HIK

Aantal

Gemiddeld

Aantal

deelnrs

aantal dln

778

Breiclub
Koffie-In

10
1252

Duur

1445

Bakken voor Koffie-In

5

50

2,00

500

490

KOOK cursus

5

43

4,00

860

880

Kom je OOK Eten?

852

43

2,50

2130

1380

Toon Hermansgroep

119

9

1,50

179

173

Verwendag (ex) kankerpatiënten

28

1

5,50

154

187

Burendag

15

1

2,50

38

Mobiliteitsdag

33

1

3,00

99

Alzheimer café

200

10

2,50

500

563

Mantelzorg

37

8

2,00

74

38

Internetcafé

60

1,00

60

109

Kopiëren

95

0,50

48

63

Kleding verkoop

120

2

0,50

60

60

Herstel het samen

32

2

0,50

16

Cursussen OOK
1ste halfjaar

150

437

Cursussen OOK
2de halfjaar

225

290

14063

9670

Totaal contacturen
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Spreekuren

Er zijn wekelijks diverse spreekuren.

Projectmatig
Deelname cursusaanbod PP

PR
Pluspuntbrochure
Website
Kabelkrant
Nieuwsbrief
Facebook
ZFM

2

jaarlijks
wekelijks actueel
wekelijks actueel
Elk kwartaal
Alle actuele zaken
Elke maand

Vrijwilligers worden op dit moment ingezet bij de volgende projecten:
Alzheimercafé
OOK Samen
Gastvrouw
Koffie-in
Mobiliteitsdag
Herstel het samen
Website
Balie
Beheer
Verspreiding folders/posters
Facebook
Persberichten
Cursus sociale media
Koken
Kom je OOK eten
Breiclub

1
4
5
4
10
3
2
6
4
1
1
2
1
2
6
2

OOK Zandvoort, Flemingstraat 55 2041VW Zandvoort, tel. 023-5740355
info@ookzandvoort.nl - www.ookzandvoort.nl

