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Inleiding 
 
Beste lezers, 
 
Wij zijn als OproepCentrale trots om u dit jaarverslag over 2020 
te mogen presenteren. We kijken terug op een veelbewogen jaar 
waarin niets meer vanzelfsprekend was. Het jaar waarin we 
halverwege maart (tijdelijk) moesten stoppen met onze inzetten 
en het jaar waarin we helaas afscheid hebben moeten nemen 
van veel cliënten en vrijwilligers door diverse oorzaken.  
2020 was een lastig jaar in veel opzichten. Voor de 
OproepCentrale was 2020 vooral lastig omdat we weinig nieuwe 
vrijwilligers hebben kunnen inschrijven. Zeker in de eerste helft 
van het jaar was er nog zoveel onduidelijk dat veel potentiële 
vrijwilligers afhaakten omdat ze het toch wat eng vonden iemand 
in de thuissituatie te bezoeken.  
Uiteindelijk hebben we toch nog 44 aanmeldingen gekregen 
waarvan we er 33 daadwerkelijk hebben mogen inschrijven als 
vrijwilliger. En hier zijn we enorm blij mee! 
Want zonder onze vrijwilligers is er geen OproepCentrale. 
 
Een bijzonder moment in 2020 voor ons was de nominatie voor 
het Appeltje van Oranje en het mooie geldbedrag van €1500,-  
wat we in ontvangst hebben mogen nemen. Dit was helaas niet 
de hoofdprijs maar voor ons heel fijn. 
O.a. dankzij dit bedrag en een mooie schenking van het fonds 
Schiedam Vlaardingen hebben we een nieuw matchprogramma 
kunnen aanschaffen, Hello’s.  
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In Januari 2020 is Mara den Teuling gestart als coördinator bij de 
OproepCentrale ter vervanging van Ilona Elmendorp. Begin 2021 
hebben we afscheid genomen van Miranda Riet die een andere 
uitdaging heeft gevonden. 
 
Ik hoop dat u door het lezen van dit jaarverslag een goede indruk 
krijgt van onze activiteiten en inspanningen in 2020, en samen 
met ons 2021 tot een succesvol jaar wilt maken. Natuurlijk hopen 
we met elkaar het Coronavirus onder controle te krijgen zodat 
we weer wat meer vrijheden krijgen. 
 
Mara den Teuling 
Ingrid Klop 
Carola van Eijk 
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Hulpaanbod van de OproepCentrale 

 
Vrijwilligers van de OproepCentrale ondersteunen thuiswonende 
cliënten die hulp nodig hebben in Schiedam, Vlaardingen, 
Maassluis en Spijkenisse. En door deze hulp ontlasten zij 
mantelzorgers, de partner, familie of anderen in de directe 
omgeving van de cliënt. De hulp bestaat uit aandacht. Onze 
vrijwilligers bieden o.a. gezelschap, een activiteit samen doen 
zoals puzzelen of wandelen en een luisterend oor. 
 
Vrijwilligers van de OproepCentrale zijn actief bij: 

 Chronisch zieken en gehandicapten;  

 Ouderen met geheugenproblemen/ dementie;  

 Jong dementerenden (mensen bij wie voor hun 65e 
dementie is vastgesteld of wordt vermoed); 

 Ouderen met behoefte aan psychosociale ondersteuning;  

 Kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking. 
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Een vrijwilliger neemt voor een paar uur per week de taak van de 
mantelzorger over. Hierdoor heeft deze vaste mantelzorger even 
tijd voor zichzelf en krijgt zo wat meer lucht.  
Een vrijwilliger is beschikbaar voor een praatje en een luisterend 
oor, of een gezamenlijke activiteit als een wandelingetje met 
rolstoel of rollator. Ook wanneer er geen vaste mantelzorger 
aanwezig is, kan men een beroep doen op een vrijwilliger van de 
OproepCentrale. 
 
De OproepCentrale levert hiermee een grote bijdrage aan het 
bestrijden van de eenzaamheid bij ouderen. Deze groep groeit, 
en er is noodzaak tot het vormen van een nieuw en/of groter 
sociaal netwerk. Mensen met een goed sociaal netwerk 
participeren meer in de samenleving, leven gezonder en 
zelfstandiger.  
 
Door het bezoeken van deze eenzame cliënten en het contact 
met de partners (waaronder wijkteams, thuiszorg etc.) om hen 
heen, proberen we deze doelgroep goed in kaart te brengen en 
indien nodig in te grijpen. 
 
Voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking zoeken wij vrijwilligers om met hen te spelen of samen 
iets te ondernemen. Zo ondersteunen en ontlasten zij de ouders 
in hun taak als mantelzorger. 
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Voor kortdurende en/of eenmalige hulpvragen zijn vrijwilligers 
beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor begeleiding naar het 
ziekenhuis. Maar ook als men een specifieke wens heeft, zoals 
samen een keer naar een museum, naar een bekend plekje van 
vroeger rijden of een keer samen kleding kopen. Hiervoor kan 
men bij de Begeleidende Vervoerservice OproepCentrale (BVO) 
terecht.  
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Organisatie 

 
Stuurgroep OproepCentrale 
Het inhoudelijke beleid van de OproepCentrale wordt bepaald 
door de stuurgroep van de OproepCentrale. De stuurgroep heeft 
in 2020 door de omstandigheden niet vergaderd. In 2021 worden 
de stuurgroepgroepvergaderingen weer opgepakt. In de 
stuurgroep participeren: 
 
Mevr. K. Hersbach OproepCentrale en Argos 

Zorggroep (manager) 
Mevr. C. van Eijk  OproepCentrale (voorzitter 

en notulen) 
Mevr. N. Kok                                Careyn  
Mevr. B. van der Moolen             MEE-Rotterdam Rijnmond 
Mw. M. Redeke                             Vrijwilliger OproepCentrale 
Mw. W. van der Slot    Frankelandgroep 
Mw. E. Dubbeldam       Zonnehuisgroep 
Mw. A. van der Wekke             Minters Mantelzorg  
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Team OproepCentrale 
Carola van Eijk, coördinator 
Ingrid Klop, coördinator                   
Mara den Teuling, coördinator 
Miranda Riet, coördinator  
Karin Hersbach, manager 
 
 

 
 

Van links naar rechts: Carola, Ingrid, Miranda en Mara  
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Toelichting op de cijfers 

 
Het afgelopen jaar laat een terugloop zien in de cijfers. Zowel het 
aantal cliënten als het aantal vrijwilligers is afgenomen. Dit is 
terug te voeren op de gevolgen van het coronavirus. Het eerste 
gedeelte van 2020 zijn de activiteiten nagenoeg stil komen te 
liggen. Er kwamen toen geen nieuwe aanmeldingen van cliënten 
of vrijwilligers binnen. De OproepCentrale heeft in deze periode 
op regelmatige basis via de telefoon en e-mail contact 
onderhouden met de cliënten en vrijwilligers om een vinger aan 
de pols te houden. In de tweede helft van het jaar kwamen er 
gelukkig wel weer nieuwe aanmeldingen binnen. Er was ook 
weer meer mogelijk, men mocht bijvoorbeeld weer op bezoek en 
mensen die begeleiding nodig hadden naar een afspraak konden 
deze ook weer krijgen. Echter niet alle vrijwilligers stonden er 
voor open om hun cliënten al te bezoeken of om hen te 
begeleiden naar afspraken omdat ze zelf ook tot de risicogroep 
behoren. Ook lang niet alle cliënten wilden weer iemand thuis 
ontvangen. Maar veel van onze vrijwilligers die hun cliënten nog 
niet bezochten, hebben wel contact onderhouden. Ze belden 
regelmatig, stuurden eens een kaartje, haalden wat 
boodschapjes of gaven een bloemetje af.  
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Nieuwe aanvragen  
In 2020 zien we dat het aantal nieuwe aanvragen ten opzichte 
van voorgaande jaren flink is afgenomen. Een aantal maanden 
zijn er helemaal geen aanvragen binnen gekomen. Gelukkig 
kwamen er vanaf de tweede helft van 2020 wel weer aanvragen. 
Dit betekent dat verwijzers en cliënten/mantelzorgers de 
OproepCentrale nog steeds weten te vinden ondanks Covid-19. 
In Maassluis, Schiedam en Vlaardingen is het aantal aanvragen 
ongeveer gehalveerd. Het aantal aanvragen voor Spijkenisse is 
nagenoeg gelijk gebleven.   
 
 
 
Nieuwe vrijwilligers 
In 2020 hebben we 44 aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers 
gekregen waarvan we er 33 daadwerkelijk hebben kunnen 
inschrijven, de meeste hiervan in Schiedam en Vlaardingen. 
Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de OproepCentrale is 
gedaald. De vrijwilligers van de OproepCentrale behoren zelf ook 
vaak tot de groep kwetsbare mensen wat er bij een aantal van 
hen voor heeft gezorgd dat ze zijn gestopt met het 
vrijwilligerswerk. Veel potentiële nieuwe vrijwilligers zijn erg 
voorzichtig en hebben een afwachtende houding aangenomen. 
Liever wilden zij de ontwikkelingen afwachten rondom Covid-19 
voordat ze zich inschreven. In 2020 was het erg moeilijk om 
vrijwilligers te vinden en te binden. 
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Gecompliceerde hulpvragen 
Ook in 2020 is te zien dat de aanvragen voor inzet van een 
vrijwilliger voor cliënten met dementie enorm zijn toegenomen. 
We schreven in voorgaande jaren al dat de complexiteit van de 
aanvragen jaarlijks toeneemt. De coördinatoren moeten goed 
beoordelen of een vrijwilliger in een bepaalde situatie ingezet 
kan worden, hierdoor besteden de coördinatoren meer tijd aan 
de intake bij cliënten en het begeleiden van de vrijwilligers die 
ingezet worden in complexe situaties.  
Het blijft van groot belang de juiste match tot stand te brengen 
en lang niet alle vrijwilligers kunnen en willen ingezet worden bij 
een cliënt met dementie. De coördinatoren streven naar het 
vinden van een passende vrijwilliger. In een aantal gevallen is een 
match niet te maken (soms door de te complexe situatie) en 
wordt met de samenwerkingspartners gezocht naar een andere 
oplossing om de cliënt te voorzien van een sociaal netwerk.  
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Aantal nieuwe aanvragen OproepCentrale 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

nieuwe aanvragen per doelgroep

PG SOM PSYCHIATRISCH MEE     BVO Soc Totaal 

2016 20 78 46 3 0 35 182

2017 29 52 18 3 30 84 216

2018 46 64 17 8 70 60 265

2019 51 68 33 1 112 46 311

2020 44 30 11 0 35 42 162
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2016 2017 2018 2019 2020

nieuwe aanvragen per woonplaats en totaal

nieuwe aanvragen per woonplaats en totaal Vlaardingen

nieuwe aanvragen per woonplaats en totaal Schiedam

nieuwe aanvragen per woonplaats en totaal Maassluis

nieuwe aanvragen per woonplaats en totaal Spijkenisse

nieuwe aanvragen per woonplaats en totaal totaal

nieuwe aanvragen per woonplaats en totaal

Vlaardingen Schiedam Maassluis Spijkenisse totaal

2016 95 58 25 4 182

2017 104 73 89 10 276

2018 89 102 58 16 265

2019 100 96 104 11 311

2020 67 43 42 10 162
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aantal cliënten per woonplaats en totaal

Vlaardingen Schiedam Maassluis Spijkenisse totaal

2016 148 160 63 20 391

2017 249 238 145 32 664

2018 302 256 191 33 782

2019 371 294 244 30 939

2020 247 200 211 23 681
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Nieuwe vrijwilligers bij de OproepCentrale 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nieuwe vrijwilligers per woonplaats en totaal

Vlaardingen Schiedam Maassluis Spijkenisse Buiten regio totaal

2016 12 14 12 6 44

2017 56 29 13 2 8 108

2018 43 17 23 8 4 95

2019 46 30 16 5 97

2020 16 18 6 4 44
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aantal vrijwilligers per woonplaats en totaal 

Vlaardingen Schiedam Maassluis Spijkenisse Hoogvliet buiten de regio totaal

2016 50 53 69 8 6 2 188

2017 96 74 68 13 9 11 271

2018 117 76 68 13 5 6 285

2019 127 79 68 18 3 5 300

2020 100 68 66 18 2 3 257
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Aantal  nieuwe matches 2020

Vlaardingen Schiedam Maassluis Spijkenisse Aantal matches totaal 

34 21 7 12 74
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Begeleidende Vervoerservice 
OproepCentrale 

 
BVO Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 
De vrijwilligers van de BVO zetten zich in om cliënten te 
begeleiden naar bijvoorbeeld een arts of het ziekenhuis. Maar 
ook als men een specifieke wens heeft, zoals samen een keer 
naar een museum, naar een bekend plekje van vroeger rijden of 
een keer samen kleding kopen kan dit ook. Bij alle inzetten van 
de BVO staat de begeleiding voorop. 
Het aantal nieuwe BVO-aanvragen is in 2020 afgenomen naar 35. 
Ook het aantal begeleidingen is in alle drie de steden flink 
afgenomen naar een totaal van 601. Dit had natuurlijk ook weer 
alles met de uitbraak van Covid-19 te maken.  
 
Ieder kwartaal krijgen we een overzicht aangeleverd van een 
vrijwilliger van de BVO. In dit overzicht is te zien dat veel inzetten 
geannuleerd worden. We hebben bij de OproepCentrale te 
maken met een kwetsbare groep cliënten, en dat kan een 
oorzaak zijn van de annuleringen. Mensen voelen zich vaak op 
het laatste moment toch niet goed genoeg om naar een afspraak 
te gaan.  Ook merken we dat er steeds meer cliënten zelf een 
BVO-vrijwilliger weten te bereiken en de begeleiding dan 
rechtstreeks met hen regelen. Dit betekent dat deze begeleiding 
dan niet meegeteld wordt bij onze inzetten. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

totaal aantal begeleidingen 1899 2040 1974 1669 601 
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Vrijwilligers 

 
Communicatiemiddelen en scholingen 
Contact met vrijwilligers blijft een belangrijk aandachtspunt.  
In dit bijzondere jaar hebben we veel tijd en aandacht gestoken 
in het in verbinding blijven met onze vrijwilligers. Elkaar zien is 
helaas het hele jaar niet mogelijk geweest. Er was geen “Op de 
koffie bij “en ook de scholingen konden niet plaatsvinden. 
Wel hebben we onze vrijwilligers veel gebeld, kaartjes gestuurd 
en meer nieuwsberichten en updates via e-mail verzonden om op 
die manier toch contact te blijven onderhouden. Ook hebben alle 
vrijwilligers een attentie met Sinterklaas en een mooi kerstpakket 
thuis bezorgd gekregen om hen te bedanken voor hun inzet. 
Zolang Covid-19 nog zo aanwezig is in onze samenleving moeten 
we de contactmomenten op een andere manier invulling geven. 
Via teams “Op de koffie bij” en ook scholingen gaan we digitaal 
aanbieden. Dit zal voor een aantal van onze vrijwilligers lastig 
worden omdat die digitaal (nog) niet zo vaardig zijn. Waar 
gewenst en mogelijk bieden wij daar ondersteuning bij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Jubilarissen 
Ieder jaar worden de ‘jubilerende’ vrijwilligers van de 
OproepCentrale in het zonnetje gezet die 5, 10, 15, 20 of zelfs al 
25 jaar bij de OproepCentrale zijn ingeschreven. Wij zijn 
ontzettend blij en trots dat vrijwilligers ons zo lang trouw blijven.  
We konden hen helaas in 2020 geen officiële huldiging geven 
maar hebben gemeend deze mijlpalen voor hen ook niet zomaar 
voorbij te kunnen laten gaan. 
We hebben een leuk pakket samengesteld met daarin een 
heerlijke chocoladereep van Chobon in Vlaardingen, een 
cadeaubon en een kaart met een voor ieder persoonlijke tekst 
van hun coördinator.  
Daarnaast zat er voor de jubilarissen die 10 jaar ingeschreven 
waren een beeldje in en voor alle jubilarissen ook nog een mooie 
schrijfmap die ze hebben gekregen van de Vrienden van de 
OproepCentrale.  Deze pakketjes hebben we naar hen 
opgestuurd en persoonlijk afgegeven bij de mensen die hun 10-
jarige jubileum vierden. 
Men was aangenaam verrast door de pakketjes en blij dat er op 
deze manier toch aandacht aan besteed werd. 
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Werkzaamheden periode maart – juni 
2020 

In de Periode van maart 2020 tot en met juni 2020 zijn wij 
tijdelijk gestopt met fysieke inzetten van vrijwilligers bij onze 
cliënten vanwege de coronacrisis. Ook hebben geen 
contactbijeenkomsten plaatsgevonden met vrijwilligers en geen 
nieuwe intakes met cliënten en vrijwilligers. Als alternatieve 
werkzaamheden hebben wij het volgende georganiseerd:  
Maart: een e-mail naar alle vrijwilligers gestuurd met daarin een 
update n.a.v. de eerste lockdown en de getroffen maatregelen. 
De vrijwilligers zonder e-mailadres hebben wij een brief met deze 
informatie gestuurd. 
We hebben onze nieuwsbrief verstuurd met daarin  alle 
maatregelen op een rijtje. 
April: Alle cliënten gebeld om te vragen hoe het met hen gaat en 
gevraagd of wij nog ergens behulpzaam bij kunnen zijn. Waar 
gewenst hebben we mensen doorverwezen naar 
boodschappendiensten, klusjeshulpen en diverse websites zoals 
Schiedamhelpt.nl  
April: Een paaswens verzonden naar alle vrijwilligers via e-mail 
en/of post 
April/Mei: Alle vrijwilligers gebeld om te vragen hoe het met hen 
gaat en om te vragen of wij nog ergens ondersteuning bij kunnen 
bieden. Aan hen gevraagd om op regelmatige basis contact met 
hun cliënten te onderhouden door hen te bellen of een kaartje te 
sturen. 
Aan de vrijwilligers gevraagd ons te informeren als ze het idee 
hebben dat er kans op escalatie bij een cliënt is zodat wij verder 
actie kunnen ondernemen. 
Mei: Advertentie in de krant geplaatst als bedankje naar 
vrijwilligers en cliënten, interview in de Schakel (Maassluis) en 
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een leuk kaartje gestuurd naar de vrijwilligers om hen een hart 
onder de riem te steken. 
Ook hebben wij na elke persconferentie een update via e-mail 
en/of brief verzonden naar de vrijwilligers. 
En hebben wij vanaf juni alle vrijwilligers en cliënten regelmatig 
gesproken om op deze manier met hen in contact te blijven. 

 
Vanaf 1 juni zijn de vrijwilligers weer begonnen met bezoekjes 
aan hun cliënten en hebben de coördinatoren intakes met 
nieuwe cliënten en vrijwilligers weer ingepland. 
Vanaf 1 juli zijn de vrijwilligers weer begonnen met 
(rolstoel)wandelen met hun cliënten. 
Op 10 augustus is de BVO weer begonnen. 
We hebben alle begeleiders voorzien van een hygiëne pakket 
met o.a. mondmaskers en schoonmaakartikelen. 
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PR-activiteiten 

 
Dit jaar hebben we ook weer persberichten aangeboden aan 
kranten en op Social Media. De nominatie voor het Appeltje van 
Oranje heeft nog een tijd positieve aandacht voor de 
OproepCentrale gebracht.  
Een aantal van onze activiteiten op een rijtje: 

 Bijwonen van digitale netwerkbijeenkomsten 

 Interviews radio  

 Nieuwsberichten in de krant 

 Advertenties 

 Facebook en website 
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De OproepCentrale in het nieuws 
 
Om de bekendheid van de OproepCentrale te vergroten 
proberen we regelmatig een advertentie of een interview te 
plaatsen in de media. Op deze manier hopen wij nieuwe 
vrijwilligers te werven en te enthousiasmeren om bij ons aan de 
slag te gaan.  
Ook in de afgelopen periode hebben we ons laten zien in de 
media met onder andere een advertentie speciaal toegespitst op 
het werven van vrijwilligers voor onze begeleidende 
vervoerservice. Daarnaast is er in het kader van één tegen 
eenzaamheid een interview geplaats waarin onze vrijwilligster 
Yvonne verteld waarom zij vrijwilligerswerk is gaan doen en wat 
het haar brengt. 
Omdat we veel aanvragen krijgen om op zoek te gaan naar een 
vrijwilliger voor een cliënt met dementie is er in december een 
advertentie geplaatst in de stadsbladen waarin we speciaal voor 
deze doelgroep aandacht vragen. 
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Netwerken 

Samenwerken en netwerken zijn belangrijke werkzaamheden van 
de coördinatoren van de OproepCentrale. Door slim te 
netwerken met verschillende partijen, weten we elkaar te 
ondersteunen en versterken. Onderstaand onze 
samenwerkingspartners en verwijzers. 
 
Samenwerkingspartners en verwijzers OproepCentrale 
  1. Minters Mantelzorg 
  2. Sociaal wijkteam Vlaardingen 
  3. Sociaal wijkteam Maassluis 
  4. WOT Schiedam 
  5. Careyn 
  6. Argos ThuisZorg 
  7. ROG-plus 
  8. Zonnehuisgroep 
  9. Mee 
10. VPTZ 
11. Seniorenwelzijn 
12. ASVZ 
13. Huisartsenpraktijken in Spijkenisse, Vlaardingen, Schiedam en  
       Maassluis 
14. SOL 
15. Handen in huis 
16. Mezzo 
17. Vrijwilligersservicepunt Maassluis 
18. Vrijwilligersservicepunt Schiedam 
19. KLIK 
20. Netwerk Informele en Respijtzorg 
21. Buurtzorg 
22. Sol  
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Vrienden van de OproepCentrale (VOC) 
De Stichting Vrienden van de OproepCentrale heeft in 2020 
verder gewerkt aan de ondersteuning van de OproepCentrale 
door middel van het werven van fondsen en middelen.  
De Stichting heeft een mooie schrijfmap laten maken voor alle 
jubilerende vrijwilligers van de OproepCentrale. 
Helaas heeft de in september geplande Buurtmarkt in de Soenda 
geen doorgang kunnen vinden maar we hopen dat deze in 2021 
wel door kan gaan. Deze Buurtmarkt draagt bij aan de 
verbinding, promotie en het werven van vrijwilligers en zorgt 
vaak voor een hele mooie opbrengst.  

 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de OproepCentrale 
bestond in 2020 uit: 

 Dj.G.C. Bracke  - Voorzitter 

 E.M. van der Ende  - Penningmeester 

 F.H. Erkens   - Secretaris 

 M. Krommert  - Lid 
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Speerpunten 2021 

- PR/activiteiten richting nieuwe potentiële cliënten, 
verwijzers en vooral richting potentiële vrijwilligers. En dan 
met name om vrijwilligers voor een specifieke doelgroep 
(pg) te bereiken.  

- Enquête houden onder onze vrijwilligers en cliënten. 
- Scholing zal in 2021 digitaal aangeboden worden. 
- In samenwerking met de gemeenten werken we aan een 

doorontwikkeling van het NIRZ (Netwerk Informele en 
Respijtzorg) waarbij aandacht is voor nieuwe partijen die 
kunnen aansluiten. 

- De belangen van cliënt en vrijwilliger centraal houden. 
- Voor 2021 zal de grootste uitdaging blijven liggen in het 

werven van nieuwe vrijwilligers. 
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