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Inleiding
Beste lezers,
Wij presenteren u ons jaarverslag over 2021. Net als 2020 een
bijzonder jaar. Corona gooide (helaas) nog steeds veel roet in het
eten, maar bracht gelukkig ook mooie dingen. De vele
vrijwilligers leverden ieder op hun eigen manier met veel
creativiteit en flexibiliteit een fantastische bijdrage aan het wat
aangenamer maken van het leven van hun cliënten. Met een
aantal oplevingen van de besmettingen bleven veel mensen nog
wel wat voorzichtig in het aangaan van nieuwe contacten.
Ondanks dat hebben we in het afgelopen jaar 52 nieuwe
vrijwilligers mogen inschrijven. Een aantal waar we enorm trots
op en blij mee zijn!
Want de OproepCentrale is nergens zonder onze vrijwilligers!
Mara den Teuling
Carola van Eijk
Ingrid Klop
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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
 Ouderen met geheugenproblemen/ dementie;
 Jong dementerenden (mensen bij wie voor hun 65 e
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 2021 drie keer digitaal vergaderd. In de stuurgroep
participeerden in 2021:
Mevr. K. Hersbach
Mevr. C. van Eijk
M. den Teuling
Mevr. N. Kok
Mevr. B. van der Moolen
Dhr. R. Lewis
Mw. D. Stuit
Mw. J. Beswerda
Mw. A. Ningbers
Mw. A. Pruijsers
M. Dijkstra

OproepCentrale en Argos
Zorggroep ( voorzitter)
OproepCentrale (notulist)
OproepCentrale (notulist)
Careyn
MEE-Rotterdam Rijnmond
Vrijwilliger OproepCentrale
Frankelandgroep
Zonnehuisgroep
Minters Mantelzorg
Zonnehuisgroep
Seniorenwelzijn
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Team OproepCentrale
Carola van Eijk, coördinator
Ingrid Klop, coördinator
Mara den Teuling, coördinator
Karin Hersbach, manager

Van links naar rechts: Carola, Mara en Ingrid
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Toelichting op de cijfers
Het afgelopen jaar laat een groei zien in de cijfers. Zowel het
aantal nieuwe aanvragen van cliënten als het aantal
aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers is toegenomen. Ondanks
de rode draad van Corona die door een ieders leven liep was er
voor onze vrijwilligers en cliënten wel veel mogelijk. Men mocht
op bezoek en mensen die begeleiding nodig hadden naar een
afspraak konden deze ook krijgen. Ook in 2021 stonden lang niet
alle vrijwilligers er voor open om hun cliënten te bezoeken of om
hen te begeleiden naar afspraken. Ook nog niet alle cliënten
wilden weer iemand thuis ontvangen. Maar velen van hen
hebben op andere manieren, via de telefoon, beeldbellen of een
kaartje, contact met elkaar onderhouden. Het totale aantal
cliënten is afgenomen, veel van hen zijn overleden of
opgenomen op een verpleegafdeling.
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Nieuwe aanvragen
In 2021 zien we dat het aantal nieuwe aanvragen ten opzichte
van 2020 is toegenomen. Zodra er minder corona besmettingen
waren kwamen er aanvragen binnen en als de besmettingen
weer toenamen zagen dat wij dat het aantal aanvragen afnam.
Maar over het gehele jaar genomen is het aantal toegenomen.
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
toegenomen en in Spijkenisse is het aantal iets afgenomen.

Nieuwe vrijwilligers
In 2021 hebben we 52 aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers
gekregen waarvan we er 46 daadwerkelijk hebben kunnen
inschrijven. In Maassluis, Schiedam en Vlaardingen hebben we
meer nieuwe vrijwilligers mogen inschrijven, in Spijkenisse
minder.
Het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de OproepCentrale is
vrijwel gelijk gebleven. Er zijn mensen gestopt met het
vrijwilligerswerk om diverse redenen en er zijn nieuwe mensen
gestart die erg gemotiveerd zijn. We merken dat de nieuw
aangemelde vrijwilligers wat jonger zijn en vaak minimaal 32 uur
per week werken. Ze willen dan graag op hun parttime dag wat
voor een ander betekenen.
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Gecompliceerde hulpvragen
Ook in 2021 zien we dat het aantal complexe aanvragen steeds
meer toeneemt. Aanvragen voor inzet van een vrijwilliger voor
cliënten met dementie maar ook voor cliënten met bijv. GGZ
problematiek. De toename van deze complexiteit vraagt meer
van de coördinatoren. Zij moeten beoordelen of een vrijwilliger
in een bepaalde situatie ingezet kan worden, hierdoor besteden
de coördinatoren meer tijd aan de intake bij cliënten. Ook vraagt
het begeleiden van de vrijwilligers die ingezet worden in deze
complexe situaties meer tijd en aandacht.
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 of andere problematiek. Het streven
van de coördinatoren is en blijft nog steeds 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
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
PG

SOM
2017

PSYCH.
2018

2019

MEE
2020

nieuwe aanvragen per doelgroep
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2017
29
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1
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nieuwe aanvragen per woonplaats en totaal
Vlaardingen Schiedam Maassluis Spijkenisse
2017
104
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10
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104
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43
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57
7

totaal
276
265
311
162
208
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totaal aantal cliënten per woonplaats
Vlaardingen Schiedam Maassluis Spijkenisse totaal
2017
249
238
145
32
2018
302
256
191
33
2019
371
294
244
30
2020
217
201
213
25
2021
180
159
163
17

664
782
939
656
519
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Nieuwe vrijwilligers bij de OproepCentrale

nieuwe vrijwilligers per woonplaats en totaal
Vlaardingen Schiedam Maassluis Spijkenisse Buiten regio totaal
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0
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97
44
52
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aantal vrijwilligers per woonplaats en totaal
Vlaardingen Schiedam Maassluis Spijkenisse Hoogvliet
2017
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68
13
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68
13
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79
68
18
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100
68
66
18
2021
88
58
57
14

Buiten de regio totaal
9
11
271
5
6
285
3
5
300
2
3
257
0
0
217
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Totaal aantal matches per woonplaats
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aantal matches per woonplaats en totaal Vlaardingen
aantal matches per woonplaats en totaal Schiedam

aantal matches per woonplaats en totaal Maassluis
aantal matches per woonplaats en totaal Spijkenisse
aantal matches per woonplaats en totaal totaal

aantal matches per woonplaats en totaal
Vlaardingen Schiedam Maassluis Spijkenisse totaal
2020
34
21
7
12
2021
33
31
21
2

74
87
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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 aangevraagd worden. Bij
alle inzetten van de BVO staat de begeleiding voorop.
Het aantal nieuwe BVO-aanvragen is in 2021 toegenomen. In
Maassluis is het aantal begeleidingen bijna verdubbeld. We
hebben een aantal cliënten mogen begeleiden naar de
verschillende vaccinatie locaties. Veelal mensen die geen andere
mogelijkheid hadden om op de locatie te komen. Fijn dat we hen
ook hebben kunnen helpen.
Ieder kwartaal krijgen we een overzicht van de begeleidingen per
stad aangeleverd van Kees Trommel. Kees is een van de planners
van de BVO. In dit overzicht zien we dat ook in 2021 veel inzetten
geannuleerd zijn. We hebben bij de OproepCentrale te maken
met een kwetsbare groep cliënten, en dat kan een oorzaak zijn
van de annuleringen. Ook werden bijv. ziekenhuis afspraken
afgezegd wanneer het aantal besmettingen weer opliep en
mochten mensen (tijdelijk) niet meer sporten of naar muziekles.
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begeleidingen BVO
Vlaardingen Schiedam Maassluis totaal
2017
129
104
1807
2040
2018
236
107
1631
1974
2019
121
96
1452
1669
2020
51
58
492
601
2021
32
74
856
962
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Vrijwilligers
Communicatiemiddelen en scholingen
Contact onderhouden met vrijwilligers was ook in 2021 een
belangrijk aandachtspunt.
In het begin van het jaar hebben we vooral digitaal contact
onderhouden met de vrijwilligers maar gelukkig konden we
elkaar vanaf juni ook weer fysiek ontmoeten. We hebben koffie
kunnen drinken en bij kunnen kletsen met vrijwilligers uit alle
steden.
Daarnaast hebben we ook digitale scholingen kunnen aanbieden
in samenwerking met Klik Vrijwilligers.
Ook de 3-maandelijkse nieuwsbrief hebben we verzonden en alle
jarige vrijwilligers hebben weer een kaartje ontvangen om hen te
feliciteren. Ook hebben alle vrijwilligers een chocolade attentie
met Pasen en een mooi kerstpakket thuis bezorgd gekregen om
hen te bedanken voor hun inzet.
En er zijn nieuwe kletspotjes gemaakt, potjes met leuke vragen
die vrijwilligers aan hun cliënten kunnen stellen om op die
manier elkaar wat beter te leren kennen. Deze geven we als we
een match hebben gemaakt aan de vrijwilliger. De kletspotjes zijn
een groot succes!
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Jubilarissen
Ieder jaar worden de ‘jubilerende’ vrijwilligers van de
OproepCentrale in het zonnetje gezet die 5, 10, 15, 20, 25 of
zelfs al 30 jaar bij de OproepCentrale zijn ingeschreven. Wij zijn
ontzettend blij en trots dat vrijwilligers ons zo lang trouw blijven.
Ook in 2021 konden we hen helaas geen officiële huldiging
geven. Maar hebben we gemeend hen wel in het zonnetje te
moeten zetten om hen te bedanken voor de jarenlange inzet.
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 alle jubilarissen
opgestuurd.
Men was aangenaam verrast door de pakketjes en blij dat er op
deze manier toch aandacht aan besteed werd.
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Vrijwilligersuitje
Eindelijk konden we weer een uitje organiseren!
De vrijwilligers kregen een vitamine G (groen) verwenmomentje
aangeboden waarbij we bloemen hebben geplukt in de pluktuin
van Stadslandbouw Van Ruytenburch in Vlaardingen en hier met
wat hulp van hun vrijwilligers een mooi boeket van hebben
gemaakt. Ook hebben we een workshop gevolgd van Jacqueline
Hamerslag van La Ceiba over natuur en gezondheid. In deze
workshop hebben we o.a. uitleg gekregen over hoe in de natuur
zijn zorgt voor het reduceren van stress en het positief bij kan
dragen aan je fysieke en mentale gezondheid. Tussendoor
hebben we met elkaar genoten van een lekkere lunch bij de
Soete Suikerbol en van het prachtige weer!
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Voorstelling van het Vlaardings
Musical gezelchap

Zijn we wel echt vrij? En hoe hard moet je vechten om je vrij te
voelen?
Op vrijdagavond 29 oktober hebben zo’n 45 vrijwilligers samen
met een introducee of alleen kunnen genieten van de
voorstelling Vrij Zijn?! van het Vlaardings Musical Gezelschap.
De kaarten hiervoor zijn hen aangeboden door de Vrienden van
de OproepCentrale die hiermee hun dank en waardering wilden
tonen aan de vrijwilligers van de OproepCentrale.
Tot op het laatst was het nog spannend of de voorstelling door
kon gaan maar gelukkig is het goed gekomen. Weliswaar met een
geldig corona toegangsbewijs, maar hij kon doorgaan!
En wat hebben we met elkaar genoten van deze voorstelling. Een
voorstelling waarbij werd stilgestaan bij de betekenis van vrijheid
in de breedste zin van het woord.
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PR-activiteiten
Een aantal van onze activiteiten op een rijtje:

Bijwonen van verschillende (digitale)
netwerkbijeenkomsten

Eigen kracht markt Schiedam Hof van Spaland

Markt in het kader van de week van het geluk
Schiedam Groenoord.

Actief posten op Facebook

Vacatures plaatsen op vacature websites voor
vrijwilligers zoals Klik Vrijwilligers en NL voor elkaar
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Speerpunten 2022
- PR/activiteiten richting verwijzers, nieuwe potentiële
cliënten en vooral richting potentiële vrijwilligers. En dan
met name om vrijwilligers voor een specifieke doelgroep
(PG en BVO) aan te trekken.
- Enquête houden onder onze vrijwilligers en cliënten.
- Aanbieden van scholingen/themabijeenkomsten, evt. in
samenwerking met andere partijen.
- De belangen van cliënt en vrijwilliger centraal stellen.
- Voor 2022 zal de grootste uitdaging blijven liggen in het
werven en behouden van nieuwe vrijwilligers.
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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. Wijkteams Vlaardingen
3. VraagRaak
4. Wijkteams Schiedam
5. Careyn
6. Argos zorggroep
7. Zonnehuisgroep
8. ROG-plus
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. Klik vrijwilligers MVS
18. Netwerk Informele en Respijtzorg
19. Buurtzorg
20. GGZ Delfland
21. Antes
22.Gemiva
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Vrienden van de OproepCentrale (VOC)
De Stichting Vrienden van de OproepCentrale heeft in 2021
verder gewerkt aan de ondersteuning van de OproepCentrale
door middel van het werven van fondsen en middelen.
Helaas heeft de in september geplande Buurtmarkt in de Soenda
weer geen doorgang kunnen vinden maar we hopen dat deze in
2022 wel door zal 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 2021 uit:
 Dj.G.C. Bracke
Voorzitter
 E.M. van der Ende
Penningmeester
 F.H. Erkens
Secretaris
 M. Krommert
Lid

27

28

