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Het jaar 2021 stond opnieuw in het teken van corona. Wij
hebben ons werk door opgedane ervaring, creativiteit en
flexibiliteit anders benaderd en opgepakt. Binnen activiteiten
naar buiten en daar waar mogelijk het aanbieden van
alternatieve oplossingen. Mede hierdoor zijn veel van onze
werkzaamheden, soms in aangepaste vorm, zoveel mogelijk
door kunnen gaan.

 Voor onze doelgroepen was 2021 wederom een zwaar jaar.
Wij hebben zoveel mogelijk gedaan om iedereen uit huis te
krijgen, elkaar te ontmoeten, leuke dingen te doen en
bovenal het contact met elkaar te hebben en te houden.
Gelukkig heeft de gemeente gezien dat wij met kwetsbare
doelgroepen werken waardoor de regels om te
kunnenwerken, zijn verruimd.Een groter leed onder deze
doelgroepen is hierdoor voorkomen. Ook is extra geld
hiervoorter beschikking gesteld om goede initiatieven op te
pakken en uit te voeren.

Piet Kuit
Interim-directeur-bestuurder

WOORD VAN DE
DIRECTEUR-BESTUURDER

1.



 Creativiteit, flexibiliteit en
veerkracht van onze medewerkers
om het programma elke keer zo aan
te passen zodat wel door kon gaan
 Uitbreiding van de ontmoeting
locatie de Loopplank met sport-,
moestuin- en ontmoetings-
activiteiten
 Buurtcoaches die basisscholen
ondersteunen om kinderen extra
beweeglessen in coronatijd aan te
bieden
Ondersteuning van Vliet en Burgh
die in coronatijd te weinig aandacht
aan de niet zieke kinderen kon
geven
Alle nieuwe Nederlanders en andere
kwetsbaren die wij wel gevonden
hebben

HOOGTEPUNTEN EN
TEGENSLAGEN 

BAS! MDT project waardoor wij op
een andere manier met onze
jongeren zijn gaan werken.
Dobbelaan 4 was in de zomer een
vaccinatie locatie van de GGD,
zonder afspraak
Pilot 'Brugklas' in samenwerking
met Vluchtelingenwerk, FOX-taal en
de gemeente  waarin wij een
trekkende rol hebben vervuld
Soepproject voorkwetsbare burgers
was ook in 2021 een succes
Intensivering van samenwerking
met partners op het
maatschappelijk middenveld met
de uitbreiding van het SSP (sociaal
servicepunt) als hoogtepunt
Samenwerking om te komen tot
een lokaal preventieakkoord en het
project Sterk voor Noord

De langdurige uitval van de directeur-bestuurder als gevolg van een ongeval
en ziekte
Ziekteverzuim is toegenomen als gevolg van langdurig zieke en een groot
aantal corona besmettingen

WAAR ZIJN WE TROTS OP

WELKE TEGENVALLERS HEBBEN WE GEHAD



Onze ambities blijven ongewijzigd. Inzetten op samenwerking met andere
partners. Aansluiting houden met bestaande en nieuwe projecten en deze
efficiënt en succesvol laten verlopen. 

Het project Sterk voor Noord helpen uitvoeren en inhoudelijke versterking
aanbrengen waar dat mogelijk is. Het SSP samen met de partners een
duidelijkere plaats in LV geven. 

Een blijvend Sociaal Netwerkpunt regelen in Voorburg en die in
Leidschendam beterpositioneren in het huidige pand. 

De omgeving van de Loopplank het laagdrempelige ontmoetingspunt van
de Prinsenhof maken. 

De inhuizing van Vlietkinderen in de Fransstraat 16 graag inclusief een
Spel en Opvoedpunt.

AMBITIES



VERANTWOORDING
PER SUBSIDIETAFEL

In 2021 hebben wij geheel vanuit de opdracht van de subsidietafels
gewerkt. Wij hebben daarom ook inhoudelijk in januari / februari 2022 via
de subsidietafels aan de partners en gemeente verantwoording afgelegd. 

In dit jaarverslag is daarom ook per tafel de indeling gemaakt en zal de
financiële verantwoording plaatsvinden. Voor de inhoud zijn wij
uitgegaan van meer een beschrijvende opzet. Aan het eind van de
inhoudelijke verantwoording vind je een financieel totaaloverzicht van de
subsidietafels.

In 2021 bleek er meer behoefte aan ambulant jongerenwerk,
groepsdynamisch werk voor de kwetsbare doelgroepen en coaching en
advies op locatie en outreachend (op school en op straat). Het
jongerenwerk is vaker actief aanwezig geweest op de VO scholen.
Daarnaast is er zowel in de mei-, zomer- als in de kerstvakantie extra inzet
geweest zodat de jongerendie het extra nodig hadden geactiveerd en
gemotiveerd werden. Social media heeft een grotere plek in het werk
gekregen en het Jongeren Advies Punt is op creatiever en zichtbaarder
geworden.

Binnen het jongerenwerk is er veel aandacht uit gegaan naar
teambuilding en opleiding. Er is onder begeleiding van een extern bureau
De Baak, intensief en veel tijd besteed aan hetvormen van het nieuwe
team.Begin heeft een van de senioren het team verlaten en moester met
elkaar een vernieuwende start gemaakt worden.Dat is uiteindelijk
gelukten heeft het een sterkteam in de breedte opgeleverd.

2.

2.1   OPVOEDEN EN OPGROEIEN

2.1.1   JONGERENWERK     



VERANTWOORDING PER SUBSIDIETAFEL

Hun school af maken en een diploma halen
Een stageplek vinden, bijbaan vinden of behouden (dit bleek het
afgelopen jaar lastig i.v.m. Corona)
Verantwoordelijkheid voelen voor zichzelf en hun omgeving
Weten wat er van hen verwacht wordt

Met accommodatie gebonden jongerenwerk bieden wij voor een
bepaalde tijd een ontmoetingsplek voor jongeren die tussen wal en schip
raken. Vanwege de structuur, continuïteit, en laagdrempeligheid van de
inlopen fungeren deze ontmoetingsmomenten als opvangnet voor de
jongeren die niet worden gezien, gehoord of ergens anders terecht
kunnen.

Doelen:
Leeftijd, gezin, straat, buurt, soort opleiding en overgedragen waarden en
normen bepalen de uitgangspositie voor hun groei naar volwassenheid.
Op onze ontmoetingsmomenten wordt door de jongerenwerkers
gezorgd voor een veilige omgeving waarin jongeren zich gehoord en
begrepen voelen. Met als belangrijkste doel dat jongeren richting aan hun
leven kunnen geven, zich bewust worden van hun krachten en talenten
en deze beter leren ontdekken en uitbouwen.

Hierdoor heeft Leidschendam-Voorburg jongeren die:

Resultaten:
Wij hebben actief bij kunnen dragen aan het voorkomen van
eenzaamheid en isolement en het bevorderen van sociale interactie en
onderlinge verbindingen. Ondanks de strenge coronaregels hebben wij
zoveel mogelijk de activiteiten door laten gaan. Creatief zijn de
jongerenwerkers om gegaan met tijd, plaats en activiteit om de jongeren
toch naar buiten en actief te krijgen.

A.    ACCOMMODATIE GEBONDEN JONGERENWERK
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Tiener Inloop D4 en F16 4x per week
voor jeugd tussen 10 en 16 jaar. Er
wordt spelenderwijs geleerd wat
omgangsnormen, sociale vaardigheden
en verschillende communicatie
manieren zijn m.b.t. weerbaarheid en
assertiviteit. Deze
burgerschapscompetenties vormen de
rode draad in het activiteitenaanbod.
Door Corona maatregelen is de
jongereninloop voor de oudere
doelgroep omgezet in specifieke
activiteiten voor kwetsbare
doelgroepen, participatie activiteiten
en projecten zoals het
rap/schrijverskamp project en BASI
(becoming a social innovator)
Er wordt intensief gewerktaan het
vergroten van zelfredzaamheid, het
bespreken van leefstijl en zingeving,
normen en waarden en zelfontplooiing.
Coaching isnaast fysiek op locatie
tijdens en rond de activiteiten ook
steeds vaker op straat, in het
winkelcentrum en online geweest. De
jongerenwerkers zoeken de jongeren
op daar waar hun leefwereld is en
biedt daarnaast een veilige plek om
terecht te kunnen.
In de vakantiesis er extra ingezet op
leuke uitjes en activiteiten. Vakantie
invulling
met recreatief, sportief,educatief en
vormend activiteitenaanbod voor de
jeugd met als doel ontwikkeling en een
zinvolle vrijetijdsbesteding en het
tegengaan van verveling.

INZET JONGERENWERK Jonge Helden avonden (voor jonge
mantelzorgers) in samenwerking met
WOEJ zijn zo veel mogelijk doorgegaan.
Er is voor het eerst een door de
jongeren zelf georganiseerde city trip
geweest naar België.
Meideninloop: 2x per week een
activiteitenaanbod. Met als doel
spelenderwijs werken aan
persoonlijkheidsontwikkeling,
weerbaarheid, sociale en
communicatieve vaardigheden en
persoonlijke begeleiding. De meiden
specifieke groepen zijn goed bezocht
en hebben geleid tot een grotere groep
12- meiden die het nodig hebben om
hun eigen plek te hebben om het
overonderwerpen te hebben als geloof,
eigenheid, identiteit, emancipatie en
emoties.
De jongerenwerkers hebben een
grotere signalerende functie ontwikkelt
zoals online als offline.
Het jongerenwerk op scholen heeft een
prominentere plek in het werk
ingenomen.
I.s.m. de Richard Krajicek Foundation is
een hernieuwd scholarship traject
gestart.
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In het jaar 2021 hebben wij met veel aandacht de werkvorm ambulant jongerenwerk ingezet
omdat het nu juist in deze tijd nodig is de jongeren te bereiken en te weten wat hen beweegt.
Dit hebben wij fysiek (hotspots) en online (Whatsapp en Instagram) gedaan.
Het brengt ons in verbinding met de leefwijze op straat en biedt mogelijkheden om het
groepsproces in de dagelijkse omgeving beter te observeren, te analyseren, te reageren en 
een plan te maken en deze uit te voeren.

B.    AMBULANT JONGERENWERK

Het afgelopen jaar hebben we gemiddeld 3
a 4 keer per week diverse ambulante
rondes binnen de diverse hotspots van LV
gemaakt en zijn de jongerenwerkers
gemiddeld één a twee uur per dag online
aanwezig voor en met de jongeren
(chatten, signaleren, observeren en gamen)
Uit dit werk zijn participatie groepen
ontstaan of zijn jongeren bij bestaande
groepen aangesloten. Jongerenwerkers zijn
bij keten overleggen en het JOSO actief: zij
zoeken gebiedsregisseurs, jeugd- en
wijkagenten op, hebben contact met
winkeliers, huismeesters en
(sport)verenigingen.
Jongeren voelen zich veilig bij jongeren-
werkers, meerdere jongeren die blijvend
terugkomen en andere jongeren inspireren
(peer2peer).
Vermindering van de hoeveelheid
overlastmeldingen in de aandachtwijken.
Bij ongeregeldheden is de-escalerend
geïntervenieerd door de jongerenwerkers
i.s.m. partners zoals Politie, Handhaving en
Lokale Kamer.

DOELEN

RESULTATEN

Significante daling van overlastmeldingen
Jongeren voelen gezien en zich thuis in de
wijk
De-escalerend interveniëren bij
ongeregeldheden tussenwijkbewoners en
jongeren

Reducering van jeugdoverlast
Jongeren ontmoeten, hun vragen en
problemen inventariseren en hen toetsen op
hun kwetsbaarheid en daarin een goed
gevolg geven.

Met minimaal 7 groepen hebben we
intensief contact zodat er niet of sporadisch
meldingen worden gedaan.  In 2021 zijn
jongeren in mindere mate op straat
geweest en is er minder overlast
gerapporteerd. In de piekperiodes zoals
ramadan, zomer periode en de
decembermaand zijn er extra ingehuurde
ambulant jongerenwerkers ingezet dankzij
extra middelen. Dit jaar is het relatief rustig
geweest in de aandachtwijken in
Leidschendam. Samenwerking heeft
plaatsgevonden met de wijkorganisatie
Samen Verbinden.
Buurtbewoners ervarende jongeren minder
of niet als een bedreiging
Het aantal bij de politie geregistreerde
incidenten betreffende jongerenoverlast
lijkt te zijn afgenomen.
We kennen alle groepen binnen
Leidschendam- Voorburg en hebben
regelmatig contact met hen.
We hebben vrijwel altijd de
meldersgesproken en hen meestal gerust
kunnen stellen.



VERANTWOORDING PER SUBSIDIETAFEL

In het jaar 2021 hebben wij met veel aandacht de werkvorm ambulant jongerenwerk ingezet
omdat het nu juist in deze tijd nodig is de jongeren te bereiken en te weten wat hen beweegt.
Dit hebben wij fysiek (hotspots) en online (Whatsapp en Instagram) gedaan.
Het brengt ons in verbinding met de leefwijze op straat en biedt mogelijkheden om het
groepsproces in de dagelijkse omgeving beter te observeren, te analyseren, te reageren en 
een plan te maken en deze uit te voeren.

B.    AMBULANT JONGERENWERK

Het afgelopen jaar hebben we gemiddeld 3
a 4 keer per week diverse ambulante
rondes binnen de diverse hotspots van LV
gemaakt en zijn de jongerenwerkers
gemiddeld één a twee uur per dag online
aanwezig voor en met de jongeren
(chatten, signaleren, observeren en gamen)
Uit dit werk zijn participatie groepen
ontstaan of zijn jongeren bij bestaande
groepen aangesloten. Jongerenwerkers zijn
bij keten overleggen en het JOSO actief: zij
zoeken gebiedsregisseurs, jeugd- en
wijkagenten op, hebben contact met
winkeliers, huismeesters en
(sport)verenigingen.
Jongeren voelen zich veilig bij jongeren-
werkers, meerdere jongeren die blijvend
terugkomen en andere jongeren inspireren
(peer2peer).
Vermindering van de hoeveelheid
overlastmeldingen in de aandachtwijken.
Bij ongeregeldheden is de-escalerend
geïntervenieerd door de jongerenwerkers
i.s.m. partners zoals Politie, Handhaving en
Lokale Kamer.

DOELEN

RESULTATEN

Significante daling van overlastmeldingen
Jongeren voelen gezien en zich thuis in de
wijk
De-escalerend interveniëren bij
ongeregeldheden tussenwijkbewoners en
jongeren

Reducering van jeugdoverlast
Jongeren ontmoeten, hun vragen en
problemen inventariseren en hen toetsen op
hun kwetsbaarheid en daarin een goed
gevolg geven.

Met minimaal 7 groepen hebben we
intensief contact zodat er niet of sporadisch
meldingen worden gedaan.  In 2021 zijn
jongeren in mindere mate op straat
geweest en is er minder overlast
gerapporteerd. In de piekperiodes zoals
ramadan, zomer periode en de
decembermaand zijn er extra ingehuurde
ambulant jongerenwerkers ingezet dankzij
extra middelen. Dit jaar is het relatief rustig
geweest in de aandachtwijken in
Leidschendam. Samenwerking heeft
plaatsgevonden met de wijkorganisatie
Samen Verbinden.
Buurtbewoners ervarende jongeren minder
of niet als een bedreiging
Het aantal bij de politie geregistreerde
incidenten betreffende jongerenoverlast
lijkt te zijn afgenomen.
We kennen alle groepen binnen
Leidschendam- Voorburg en hebben
regelmatig contact met hen.
We hebben vrijwel altijd de
meldersgesproken en hen meestal gerust
kunnen stellen.



De jongeren uit diverse wijken van Leidschendam Voorburg op een gezonde
veiligemanier laten opgroeien zodat ze kunnen participeren in wat de maatschappij
van hen vraagt, passend bij hun persoonlijke kenmerken, mogelijkheden en talenten.
Op straat, op school, in verenigingen en uiteindelijk op de arbeidsmarkt.

Als de jongeren zelfstandiger, zelfredzamer en in een financiële vrijheid en
gezondheid kunnen werken aan een persoonlijke groei dan geeft dat hen de kans
meer te ontdekken van eigen vaardigheden, (ontwikkelen van) maatschappelijke
vaardigheden, om te kunnen gaan met autoriteiten en diensten en voorkomt het de
opbouw van (verdere) schulden.

Een coaching traject vanuit een jongerencoach start met het in kaart brengen van de
leefgebieden en de jongere maakt een plan wat gericht is op zelfsturing en het ontwikkelen
van een toekomstperspectief. Waar mogelijk wordt een integraal aanbod verzorgd en
verbinding gezocht met ketenpartners. Nazorg wordt geboden door het (Ambulant)
Jongerenwerk, zodat de jongere altijd iemand heeft om op terug te vallen.

C.    COACHING EN TRAJECTBEGELEIDING

VERANTWOORDING PER SUBSIDIETAFEL

DOELEN

Bereikbaarheid binnen één werkdag een laagdrempelig en passend antwoord op de
hulpvraag of ondersteuning in het vinden van een antwoord (telefoon, Whatsapp, social
media, email/chat)
Outreachend de vraag beantwoorden (afspreken waar en wanneer de jongere wil)
Ondersteuning bij afspraken, vragen (bijv. sollicitaties, intake, soa-kliniek, rechtbank)
Vrijblijvend advies en informatie over diverse onderwerpen
Consultatie en advies aan ketenpartners (SSP, POH-Jeugd, Welzijnswerkers, scholen)
Maandelijkse thema's online en fysieke groepsbijeenkomsten.

 JAP - Jongeren Advies Punt

In 2020 zijn wij gestart met het geven van voorlichting i.s.m. het EPJO programma op VO
scholen en in 2021 heeft dit innovatief zich doorontwikkeld naar onze eigen locaties. 
EPJO is een Educatief Programma Jongeren van de Peter Faber Stichting en de landelijke
politie. De voorlichtingen voor zowel jongens als meisjes apart zijn beiden goed bezocht (10
tot 15 actieve jongeren en in aanwezigheid van zowel landelijke politie als politie LV, senioren
jeugd). In 2021 is het JAP extra vaak op Instagram aanwezig geweest en heeft in
samenwerking met de individuele jongerenwerkers en ketenpartners (Drugskompas/Indigo,
JIP, YOUZ) diverse live voorlichtingen via Instagram gegeven.

RESULTATEN
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Coaching en trajectbegeleiding is ook in 2021 doorgegaan. Waar mogelijk fysiek waar nodig
online/beeldbellen. Wekelijks zijn gemiddeld 5 tot 10 jongeren doormiddel van kortdurende
individuele contacten gecoacht. Er zijn in 2021 maandelijks 1 of 2 trajecten gestart van 3
maanden of langer vrijwel allen succesvol zijn afgerond en enkelen doorlopen in 2022. Uit de
deze langdurige coaching trajecten stroomt 20% door naar de groepen van SenW
(meidenwerk, tienerinloop, participatie). In de maanden november en december zijn 8
nieuwe trajecten aangemeld via ketenparters en ouders/jongere zelf, waarbij we nu nog in
een oriënterende fase van een mogelijk traject zitten.

D.    SYSTEEMGERICHT JONGERENWERK

DOELEN

Vergroten van de kracht van het systeem rondom jongeren
Gelijke boodschap naar de jongeren in alle leefgebieden (school/werk thuis, en in de vrije
tijd)
Jongeren signaleren met problemen in opgroeien, opvoeding, talentontwikkeling en
onderwijs evenals de leefomgeving - ouders, broers en zussen. Ook school, sport-
vereniging en partners als Lokale kamer, SMW en huismeesters worden betrokken bij de
oplossing
Door systeemgericht te werken met ouders/opvoeders maar ook via voorlichting op
scholen, bereiken we jongeren beter die zich eenzaam voelen of in een sociaal isolement
verkeren
Het uitbreiden van vindplaatsen voor ouders, door het meer bespreekbaar te maken, met
als doel nog meer jongeren in beeld krijgen
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Pauze talk en online chat
In direct contact met preventiemakelaar, zorgteam en beschikbaar voor mentoren
Voorlichting en workshops
Leerlingen betrekken bij participatie activiteiten, MDT (BAS!) en het stimuleren van
een positieve vrijetijdsbesteding

De SenW'ers zijn direct inzetbaar en benaderbaar voor de scholen. Indien nodig wordt
er een traject opgestart met een jongerencoach waar een klik mee is. I.s.m. twee VO
scholen en één MBO opleiding, waar wij in het schooljaar 2021/22 structureel aanwezig
zijn hebben we onderstaande innovatie in gang gezet.

Nieuw in 2021 is de samenwerking met bureau HALT. Er zijn twee jongeren die hun
opdracht bij SenW hebben uitgevoerd en er is één jongere aangemeld voor een coaching
traject.

Veel ouders weten ons te vinden en zijn via diverse kanalen benaderd, ondersteund
en begeleid. Een voorbeeld hiervan is de betrokken aanwezigheid bij de release van
de rap/muziekclip in september 2021
SenW'ers zijn actief en hebben regelmatig contact met de sportverenigingen zoals de
samenwerking met LVBoxing, BoxingGroup, CreaSi, RKAVV, Forumsport e.a.
Een aantal jongerenwerkers heeft intercollegiale intervisie met tafelpartners
Jongeren uit het Social Fit School traject (i.s.m. leerplicht RMC) zijn na afloop van het
project ondersteund in hun verdere ontwikkeling
Contacten en samenwerking met de preventie makelaars, zorg coördinatoren en
mentoren op de VO scholen

Er is regelmatig contact met ouders, scholen en ketenpartners rondom de jongeren die in
beeld zijn en extra aandacht behoeven. Sommigen zijn in een traject gecoacht door de
jongerenwerkers van SenW waarbij de ook de leefomgeving is betrokken.

Situaties en casuïstiek wordt direct via ouders en/of ketenpartners gemeld bij de
verschillende jongerenwerkers:

RESULTATEN
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DOELEN

Sinds 2017 voert de JOGG-regisseur de JOGG-aanpak uit voor de gemeente Leidschendam -
Voorburg onder de projectnaam Goed bezig! De JOGG-aanpak is een methode die de
leefomgeving waarin kinderen veel komen gezond maakt (Thuis,Buurt, School, Vrije tijd,
Sport, Werk en Media) met inzet op Fysieke omgeving en Leefstijlthema's en door te werken
vanuitzes pijlers (Politiek  bestuurlijk draagvlak, Publiek-private samenwerking, Gedeeld
eigenaarschap, Verbinding preventie & zorg, Communicatie en Monitoring & evaluatie). Deze
zijn verwerkt in het Plan van aanpak 2020-2025 'It takes a village to raise a child' welke door
Stuurgroep JOGG is vastgesteld.

2.1.2   JONGEREN OP GEZOND GEWICHT (JOGG - GEZONDE JEUGD, GEZONDE
TOEKOMST) - GOED BEZIG!   

Stijging van het percentage kinderen en jongeren van 0-19jaar op gezond gewichtin
Leidschendam-Voorburg en met name in de wijken Leidschendam-Noord en
Bovenveen.
Uitwerking van JOGG-aanpak volgens de pijlers zoals beschreven in het Plan van
Aanpak 2020-2025.
Uitvoeren van verschillende activiteiten op gebied van alle typen Leefstijlthema's
(bewegen, voeding en slapen) binnen de geldende coronamaatregelen.
Verbetering voedingsaanbod in kantines van sportverenigingen, middelbare scholen
en gemeentehuis.
Aandacht voor gezonde werkvloer voor werknemers.
Meer maatschappelijke partners aansluiten welke uitvoering geven aan de JOGG-
aanpak.
Aansluiting bij het programma Kind naar GezonderGewicht.

ACTIVITEITEN

Op praktisch alle beschreven pijlers hebben in 2021 activiteiten plaats gevonden.
Door de coronamaatregelen was het contact met scholen minder maar hebben er
zeker twintig goede alternatieve kleine activiteiten in de diverse wijken plaats
gevonden; de groepen waren kleiner en de activiteiten waren vaak buiten. Op de
verschillende thema's hebben activiteiten plaatsgevonden.
Het contact met betrokkenen rondom het kind zijn wel gebleven. Zo is bijvoorbeeld
veel contact geweest met kinderopvangorganisatie Vlietkinderen over het uitvoeren
van moestuinen en het belang van water drinken en fruit en groente eten.
Op het gebied van de kantines(middelbare school, sportkantine, gemeentehuis) was
het een moeizaam jaar. Door de beperkte opening van de kantines was stimuleren
van gezond aanbod nauwelijks mogelijk. In het najaar is contact geweest met WOEJ
over hetaanbod in de kantinein hun beiden wijkgebouwen en met de
Kinderboerderij Rusthout.
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De aandacht voor gezonde leefomgeving en gezonde leefstijl voor kinderen is nog
actueler en urgenter geworden tijdens de corona epidemie. Via diverse kanalen en
media is aandacht besteed aan Goed bezig! inclusief het belang van gezonde
omgeving en het belang van gezonde leefstijl voor de jeugd en de werknemers. Ook
zijn ouders, kinderen en professionals op deze wijze voorzien van de juiste informatie
betreffende de uitvoering van de richtlijnen van een gezonde leefstijl.
In 2021 is een rapport van de GGD Haaglanden* verschenen waaruit blijkt dat er in
2019 een lichte daling is van het aantal kinderen met overgewicht in de leeftijd van
13,5 en 10,5 jaar in LV ten opzichte van 2018. Voor de overige leeftijden is sprake van
een stabilisatie. In het rapport wordt aangegeven dat de verwachting is vanaf de
eerste lockdown in maart 2020 het aantal kinderen met overgewicht gestegen zal zijn.
Omdat er weinig meting zijn gedaan door de JGZ, zijn uit 2020en 2021 (nog) geen
betrouwbare gegevens beschikbaar op wijkniveau.

RESULTATEN

Goed bezig! biedt ondersteuning bij verbetering van hun aanbod. In het
gemeentehuis is er veel aandacht voor gezonder aanbodin de kantine.De gemeente
heeft de ambitie "Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuis" ondertekend.
Er is een extra openbaar tappuntgeplaatst in een grote speelplekin Voorburg.
Er is een webinar over gezonde werk/thuisvloer voor ondernemers is geannuleerd
wegens te weinig inschrijvingen.
Goed bezig! Heeft gecommuniceerd door middel van krantenberichten in de lokale
pers, starten van een Instagram en Facebook-account voor ouders, organiseren van
een webinar voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs, webinar voor ouders
Parachute school en voor professionals community jeugd van de gemeente.
De digitale nieuwsbrief van Goed bezig! voor professionals met actuele informatie en
goede voorbeelden is vijf maal verzonden.
Zes nieuwe partijen zijn aangesloten bij Goed bezig! en Goed bezig! is aangesloten bij
het Lokale Sport- en Preventieakkoord
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Ook in 2021 zijn de activiteiten onderdelen van OVW omgebogen naar de Corona maatregelen die op
dat moment van kracht waren. Zo is de vrouwen sportclub tijdelijk verhuisd naar een andere
gymzaal. En op de momenten dat dit niet mogelijk was is er digitaal les gegeven en of in de
buitenlucht.
Het ruilhuis/NOPPES heeft ook dit jaar zijn diensten meer dan bewezen. We hebben dan ook het
concept ruilen omgebogen naar Gratis ophalen. Daarnaast hebben wij in samenspraak met de
partners (Kwadraad en Vlietkinderen) de bewoners voorzien van de nodige kinderspullen. Voor zover
het er nu uitziet zal er in 2022 een 2e NOPPES geopend gaan worden in Voorburg.
Het vrouwencentrum heeft veelal telefonische contact onderhouden met haar deelnemers en is
wanneer mogelijk was weer gestart met de groepsactiviteiten.
Het gezamenlijk wandelen is door blijven gaan. We hopen hier in het voorjaar 2022 meer deelnemers
bij te mogen ontvangen in aanwezigheid van expertise partners.
Ouder/kind op de zaterdag/zondag in de Prinsenhof is teruggebracht naar de zondag. Dit
i.v.m. de start van de (jonge) vader/mannen inloop op de zaterdag. De kind/ouderinloop heeft in 2021
een viertal gezinnen kunnen bijstaan in hun dagelijkse beslommeringen. Daarnaast hebben wij
opvang geboden voor drie kinderen waarvan de vadergeestelijk en lichamelijk niet meer in staat is,
zijn kinderen een zinvolle dagbesteding te bieden, op het moment dat zijn kinderen bij hem zijn.
De moestuin is het gehele jaar open gebleven. Wij hebben op het moment dat het mogelijk was,
groepsactiviteiten georganiseerd. We hebben van externe subsidieverstrekkers de mogelijkheid
gekregen op de moestuin meer te professionaliseren. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan het
plaatsen van een nieuwe schuur met overkapping.
Het VOSS-project waarvan ook een deel vanuit OvW wordt betaald, heeft in 2021 contact
onderhouden met de vrouwen via WhatsApp en de telefoon. Op de momenten dat het mogelijk was,
hebben wij de groep gefaseerd toegelaten. We hebben op voorhand niet kunnen bedenken dat er
zoveel dames deel wilde nemen aan de inloop. De behoefte aan samenkomen en in gesprek gaan
met een expertise partner is meer dan wenselijk gebleken.

RESULTATEN

Signaleren, begeleiden en laagdrempelig
ondersteunen van hulpvragen van gezinnen.
Een beter sluitende ketenaanpak door vroeg
signalering.
Stimuleren en begeleiden van buurtinitiatieven
en participatie in de wijk.

2.1.3   OUDERS VAN DE WIJK 

DOELEN

ACTIVITEITEN

Coördinatie van ontmoetingsplek 'de moestuin' (onderdeel Brede School Prinsenhof)
Organiseren van open inloopspreekuren op de tuin i.s.m. ketenpartners uit de gemeente.
Sport (aerobicsen zumba) voor vrouwen met een migratieachtergrond uit de aandachtswijken
Prinsenhof en Bovenveen (inclusief kinderopvang).
Het Moedercentrum, waarbij moeders elkaar ontmoeten en thema's zoals opvoeding en
emancipatie bespreken tijdens hun tweewekelijkse activiteiten.
Taalondersteuning inburgeringscursisten.
Organiseren van buurtlunch in de Wereldkeuken.

Wegnemen van schuld- en schaamtegevoelens
bij ouders aangaande hulp vragen.
Creëren van 'vindplaatsen' voor participatie en
jeugdpreventie.
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Hulpvragen van verenigingen oppakkenvia de Helpdesk Verenigingsondersteuning.
Inspringen op de Corona behoefte van de verenigingen.
Aanleggen van een CRM-systeem met daaraan gekoppeldde warme contacten.
Organiseren van Sportnetwerkcafé 's.
Verenigingen informeren via nieuwsbrieven.
Coördinatie van de Sport & Cultuurkaart.
Ondersteuning bieden aan MVV-trajecten.
Jubilerende verenigingen in het zonnetje zetten.
Stimulering verenigingen tot deelname aan de Ooievaarspas.
Het stimuleren van inclusiviteit middels de campagne'Sport is voor iedereen'.
Zitting nemen in de Kopgroep Sport en Bewegen.
Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord.
Organiseren van services vanuit het Lokaal Sportakkoord.
Ondersteuning bieden aan Lokale Sportakkoord initiatieven.
Platform aanbieden voor sportverenigingen om zichzelf te promoten en leden te werven via
stimuleringsactiviteiten als de Nationale Sportweek de Sport-ln's en de vakantie activiteiten.
Verbinding leggen tussen basisscholen en verenigingen tijdens de gymlessen en Brede School-lessen.
Ondersteuning van verenigingen die 'Buurthuis van de Toekomst'zijn of willen worden.
Stimuleren van verenigingen om aangepaste en/of ouderensport aan te bieden.

2.2  BASISVAARDIGHEDEN EN TALENTONTWIKKELING

2.2.1 COMBINATIEFUNCTIONARISSEN

ACTIVITEITEN

Verenigingsondersteuning is een vraagbaak en inspirator voor sportverenigingen in LV op het
gebied van besturen, vrijwilligers, veiligheid, aanbod, kwaliteit trainingen en leden behoud of
uitbreiding.
Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg is brede verscheidenheid aan vitale
sportverenigingen zodat alle inwoners op een laagdrempelige en goedkope manier kunnen
sporten.
Sportverenigingen hebben voldoende aandacht voor hun maatschappelijke rol.
Sportverenigingen/bestuurders hebbenkennis over de middelen die zij kunnen inzetten om een
vitale en moderne vereniging te worden of zijn.
Sportverenigingen/bestuurders hebben aandacht voor inclusief sporten.
Stimuleren van het optimaalgebruik maken van accommodaties.

DOELEN

A   VERENIGINGSONDERSTEUNING



VERANTWOORDING PER SUBSIDIETAFEL

De Helpdesk Verenigingsondersteuning ontvangt gedurende het jaar vragen op het gebied van
subsidies, ledenwerving, ondersteuning e.d.
De helpdesk verenigingsondersteuning ondersteuntde Gemeente LV bij de Corona Helpdesk Sport
voor de verenigingen.
Voltooiing van het CRM-systeem in GRAS.
Vernieuwd platform voor de Sport- en Cultuurkaart waarbij sportverenigingen en cultuuraanbieders
hun evenementen/activiteiten kunnenpromoten. Een beterezoekfunctie voor gebruikers en
verenigingsaanbod om de sporten te komen proeven.
De Sportnetwerkcafés zijn digitaal en live georganiseerd met verschillende maatschappelijke
thema's als duurzaamheid, aangepast sporten, gedrag respect & sportiviteit en
vrijwilligersmanagement.
Gedurende het kalenderjaar de sportverenigingen middels een nieuwsbrief geïnformeerd over lokale
en nationale regelingen, activiteiten en evenementen, gebeurtenissen, workshops, inclusiviteit,
financiën en subsidies
Jubilerende verenigingen met hun 75- & 100-jarigbestaan in het zonnetje gezet.
In samenwerking met de Gemeente LV het MVV-stimuleringsbudget ingezet voor het herstellen van
het verenigingsleven na de Coronapandemie.
Oplevering van de nieuweinclusiviteits campagne voor 'Sport is voor iedereen' middels een korte film
en verscheidende ambassadeurs die gedurende het sportjaar 2021-2022 verschillende doelgroepen
vertegenwoordigen.
Er is in samenwerking met de kopgroep een beoordelingscommissie opgesteld die de
subsidieaanvragen voor het Lokaal Sportakkoord beoordeeld.
Er zijn sportlijn servicesvanuit het LokaalSportakkoord georganiseerd op het gebiedvan EHBSO,
themagericht trainen en coachen, vrijwilligersmanagement, duurzame accommodatie, autisme,
vertrouwenscontactpersoon, procesbegeleiding en kaderontwikkeling.
Ondersteuning geboden aan partijen (Grand Cru'82, Forum Sport, Cartouche) die subsidie aanvragen
hebben ingediend bij het Lokaal Sportakkoord.

RESULTATEN

B   SPORTSTIMULERING

DOELEN

Basisschoolleerlingen laten kennismaken met
verschillende sporten en stimuleren lid te
worden van een vereniging.
Organiseren van (grote) sportevenementen
(wijkgebonden en gemeentebreed).
Organiseren van een sport- of
beweegevenement minimaaléén keer per jaar
per aandachtwijk.
Inwoners komen door onze activiteiten in
aanraking met sporten waar ze andersniet mee
in aanraking zouden komen.

Sporten en bewegen wordt laagdrempeliger
doordat het gratis en in de wijk wordt
aangeboden op structurele basis
De stap naar een vereniging wordt eenvoudiger
gemaakt doordat in het voortraject kennis
gemaakt kan worden metverschillende
sportverenigingen.
Sport en bewegenwordt gestimuleerd doordat
sportieve successenworden gevierd.
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Mede-organiseren van de Vliet Awards 2020; sport- en vrijwilligersprijzen GemeenteLV.
Organiseren van de Schoolsport Olympiade.
Organiseren van 4x4 sport toernooien.
Organiseren van Sport-Ins.
Organisatie Nationale Buitenspeeldag in de aandachtswijken.
Organisatie van het NK Stoepranden.
Uiting geven aan de Nationale Sportweek.
Multisport op verschillende locaties.
Uiteenlopende sport- en beweegactiviteiten op de Playground Prinsenhof en Playground
Corbulopark.
Via de Sport- en Cultuurkaart kunnen inwoners deelnemen aan proeflessen bij sportverenigingen en
activiteiten/ evenementen.

ACTIVITEITEN

RESULTATEN

De VlietAwards zijn op alternatieve wijze georganiseerd. Een uitreiking met publiek was niet
mogelijk. De winnaars zijn individueel uitgenodigd door de Gemeente waar ze in het zonnetje zijn
gezet. Ook was er een Tv-opname die door de lokale omroep is uitgezonden.
De Schoolsport Olympiade is op alternatieve wijzegeorganiseerd. In plaats van een groot
evenement op één locatie waar alle deelnemende scholen naartoe komen is dat in 2021
omgedraaid. Nu kwamen decombinatiefunctionarissen naar de scholen toe en is er in de directe
nabijheid van de deelnemende scholen en sportdag georganiseerd op basis van maatwerk en
rekening houdend met de toen geldende corona maatregelen.
Er is een 4 tegen 4 voetbaltoernooi georganiseerdvoor alle basisschoolkinderen uit de Gemeente
LV. De nadruk lag dus op bewegen en plezier maken. Doordat dit toernooialtijd rondom coming-
out day wordt georganiseerd is er aandacht vanuit de campagne 'Sport is voor Iedereen'. In praktijk
betekende dit dat de deelnemers regenboogkleding en/of regenboog tattoos droegen. Alle
deelnemers gingen met een medaille met een regenboogmedaille lint naar huis.
Het is helaas niet gelukt om het 4 tegen 4 format met een andere sport te organiseren.
De Sport-Inis georganiseerd in Leidschendam en in Voorburg. Per editie is er ruimte voor ongeveer
tien verenigingen. Naast de verenigingen wordt ook samengewerkt met de lokale kinderopvang.
Dit jaar is er voor het eerst gekozen om meer leeftijdsgebonden te werken. Dat is prettiger voor de
verenigingen en levert meer spreiding op.
In verschillende aandachtswijken is de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd met als doel om
het Buitenspelen te stimuleren en te faciliteren.
In 2021 hebben wij voor het eerst het NK Stoepranden georganiseerd. Gedurende het jaar zijner
verschillende stoeprandactiviteiten door de gemeentegehouden. Tijdens de officiële voorronde in
de gemeente konden deelnemers zich plaatsen voor de landelijke finale.
Tijdens de Nationale Sportweek is het belang van sporten en bewegen nog eens extra
onderstreept. We hopen mensen te inspireren om (weer) meer te bewegenen een leven lang te
genieten van plezier van sport. Er is aandacht geweest voor de Sport en Cultuurkaart. Via de
website van Sport en Cultuurkaart kun je gemakkelijk een gratis proefles aanvragen en in contact
komen met sportverenigingen en sportaanbieders. De Nationale Sportweek geeft het startschot
voor een sportief jaar. Er is groots gepromoot middels: persberichten, paginagrote advertentie in
het krantje, huis aan huis flyer actie, poster op grote reclameborden langs de weg, facebook
campagne en aandacht op andere sociale media van SenW, de Sport en Cultuurkaart en de
Gemeente.
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Het eerste halfjaar van 2021 zijner op verschillende locaties betaalde Multisport activiteiten
georganiseerd in samenwerking met lokale verenigingen. Multisport is een activiteit waar bijje
tijdens één sportles kennis kan maken met verschillende sporten. In het tweede halfjaarzijn deze
activiteiten gratis aangeboden tijdens de Brede School lessen in de aandachtswijken.
Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten (tijdens de schoolvakanties en tijdens het
naschoolse aanbod) op de Playgrounds in de gemeente georganiseerd. In het tweede halfjaar is de
samenwerking met jongerenwerk opgezet om deze ruimte intensiever in te zetten.
Mede door Corona hebben wij meer energie gestoken in de vakantie activiteiten. In alle
schoolvakanties zijn er extra veel beweeg- en sportstimuleringsactiviteiten en activiteiten op het
gebied van cultuur, natuur en gezondheid georganiseerd. Deze vakantie eventszijn (soms)
georganiseerd met lokale aanbieders en zijn (soms) gekoppeld aan het jongerenwerk. We hebben
de instelling om goed te kijken naar activiteiten die wel plaats kunnen vinden, rekening houdend
met de dan geldende maatregelen. De deelnemers en ouders reageren erg enthousiast op ons
aanbod.
Sporten en bewegen is een belangrijk item binnen Leidschendam-Voorburg en krijgt veel
aandacht in de (lokale) media.

C   CULTUURSTIMULERING EN -EDUCATIE

DOELEN
Alle bewoners uit Leidschendam-Voorburg kunnen op een laagdrempelige manier kennis maken
met allerlei verschillende vormen van cultuur.
Ondersteuning en begeleiding van culturele initiatieven van burgers en verenigingen.
Realiseren van een vraaggericht (na)schools aanbod van culturele activiteiten.
Het cultuuraanbod binnen de gemeente is beter inzichtelijk en toegankelijk voor de burgers.
Het netwerkvan cultuuraanbieders in de gemeente in kaart brengen, elkaar inspireren en onderlinge
samenwerking stimuleren.

ACTIVITEITEN

Coördinatie van de Sport en Cultuurkaart.
Inspringen op de Corona behoefte.
Organiseren van een Zomerfeestin Voorburg en Leidschendam.
Organiseren van een Winter Wonderland Festivalin Voorburg en Leidschendam.
Organiseren van culturele activiteiten tijdens de schoolvakanties.
Doorlopend cultuuraanbod in de Brede School Leidschendam-Voorburg in de zes aandachtswijken.
(Mede) organiseren van het JeugdpleinCultureel Zomerfestival in Voorburg.
Ondersteunen van Open Monumentendag.
Ondersteunen Kinderboekenweek.
Coördinatie van het Kinderkunst Project.
Coördinatie van Wijkmuziekschool in Voorburg en Leidschendam.
Coördinatie van Wijkcircus in Leidschendam.
Organiseren en uitvoering geven aan het project Roze Olifant, kunstproject 

Organiseren van Creactief55+ dagen.
       voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.



Vernieuwd platform voor de Sport- en Cultuurkaart waarbij sportverenigingen en cultuuraanbieders
hun evenementen/activiteiten kunnen promoten. Een betere zoekfunctie voor gebruikers en
verenigingsaanbod om de sporten te komen proeven.
Beide zomerfeesten zijn op alternatieve wijze georganiseerd. Het zomerfeest heeft de uitstraling van
een braderievorm gekregen waarbij wijkbewoners vrijblijvend mee konden doen aan verschillende
workshops. Ook zijn er wat optredens verzorgd door deelnemers aan de Brede School lessen.
Daarnaast is er aandacht geweest voor gezonde voeding middels kleine hapjes. Wijkpartners worden
altijd gevraagd te participeren.
Beide Winter Wonderland festivals hebben te maken gehad met stevige corona maatregelen. In 2021
is ervoor gekozen om de kinderen zonder publiek op te laten treden in het theater. De kinderen
warenzelf het publiek. De gehele show is opgenomen en digitaal verspreidt richting de ouders.
Mede door Corona hebben wij meer energie gestoken in de vakantie activiteiten. In alle
schoolvakanties zijn er extra veel beweeg- en sportstimuleringsactiviteiten en activiteiten op het
gebied van cultuur, natuur en gezondheid georganiseerd. Deze vakantie events zijn (soms)
georganiseerd met lokale aanbieders en zijn (soms) gekoppeld aan het jongerenwerk. We hebben de
instelling om goed te kijken naar activiteiten die wel plaats kunnen vinden, rekening houdend met
de dan geldende maatregelen. De deelnemers en ouders reageren erg enthousiast op ons aanbod.
In 2021 hebben we sinds lange tijd weer een Cultuur-In kunnen organiseren. Een activiteit waarbij de
deelnemers aan verschillende culturele workshops hebben kunnen deelnemen.
Gedurende elk blok van de Brede School worden in alle zes de aandachtswijken en in samenwerking
met lokale aanbieders naschoolse culturele activiteiten georganiseerd. De Cultuurcoaches hebben
met de Wijkmuziekschool en het Wijkcircus standaard aanbod gecreëerd.
Het jeugdplein Cultureel Zomerfestival is in 2021 helaas geannuleerd wegens de toen geldende
coronamaatregelen.
De samenwerking met de organisatie van Open Monumentendag verloopt erg soepel. Wij worden
inzet om verschillende doelgroepen in aanraking te laten komen met deze dag. In 2021 is er een
kunstroute voor statushouders/vluchtelingen georganiseerd en konden kinderen samen met hun
ouders deelnemen aan een speurtocht. Ook was er een lego workshop.
De cultuurcoaches hebben bij alle Brede Scholen kinderboeken uitgedeeld vanuit het thema ‘Geef
een boek cadeau’.
In twee periodes zijn er in samenwerking met Bibliotheek aan de Vliet activiteiten georganiseerd in
het kader van leesbevordering en nieuwe media.
De wijkmuziekschool vind elk blok plaats in Leidschendam en Voorburg. Het is beschikbaar voor acht
van de negen Brede Scholen. Dit is tegenwoordig live, maar het kan ook digitaal zijn. De cultuurcoach
onderhoudt het contact met de aanbieder, regelt de locatie en heeft een rol bij het uiteindelijke
optreden.
Het wijkcircus vind elk blok plaats in Leidschendam. Het is beschikbaar voor vijf van de negen Brede
Scholen. De cultuurcoach onderhoudt het contact met de aanbieder, regelt de locatie en heeft een
rol bij het uiteindelijke optreden.
Het project de Roze Olifant heeft fysiek maar één workshopkunnen organiseren in 2021. Wel zijn er
speciale kunstwandelroutes uitgezet die de deelnemers in kleine groepjes hebben weten te
volbrengen.
De Creactief55+ dagen zijn steeds geannuleerd wegens de corona maatregelen 

       i.c.m. de kwetsbare doelgroep. In de plaats hiervan is Nostalgie Langs de Vliet ontstaan. 
       Verschillende wandelroutes zijn door de gemeente uitgezet met aandacht voor 
       beweging, cultuur en natuur.

VERANTWOORDING PER SUBSIDIETAFEL

RESULTATEN



Het creëren van eennetwerk van sociale, maatschappelijk, culturele, sportieve, gezondheids- en
zorgvoorzieningen met de school als middelpunt.
Coördineren van de Brede Schoolnetwerken in de aandachtswijken Voorburg-Noord, Bovenveen, De
Heuvel, De Prinsenhof, Leidschendam-Zuid & Centrum en Stompwijk.
Per wijk inventariseren van kansen en bedreigingen.
Organiseren van een passend vraag- en wijkgericht naschools aanbod voor alle kinderen in de zes
aandachtswijken, gericht op sport, bewegen en cultuur, om zo maximale ontwikkelingskansen te
creëren voor kinderen op de basisschool.
Stimulerenen ondersteunen van wijkinitiatieven en/of wijknetwerken.
In samenwerking met betrokken partners een gezamenlijke visie en uitvoeringsplan voor de wijk
opstellen.
Het monitoren, evalueren en bijsturen van het proces Brede Schoolontwikkeling.
Ondersteuning van de gemeente bij de ontwikkeling en uitvoering van de lokale educatieve agenda.

VERANTWOORDING PER SUBSIDIETAFEL

2.2.2. BREDE SCHOOL EN WIJKGERICHT WERKEN

DOELEN

ACTIVITEITEN
Samenstellen en uitvoeren van een vraag-en behoeftegericht activiteitenprogramma voor kinderen
uit de aandachtswijken.
Inspringenop de Corona behoefte van de Brede Scholen.
Organiseren van de afsluiting van het Brede School jaar met het Zomerfeest in Voorburg en
Leidschendam.
Organiserenvan een Winter Wonderland Festivalin Voorburg en Leidschendam.
Organiserenvan sportieve- en culturele activiteiten tijdens alle schoolvakanties.
OrganisatieNationale Buitenspeeldag in de aandachtswijken.
Organisatievan het NK Stoepranden.
Multisportop verschillende locaties.
Uiteenlopende sport- en beweegactiviteiten op de Playground Prinsenhof en Playground
Corbulopark.
Coördinerenen begeleiden van de VitalityClub in de wijk Bovenveen.
Ouders, deelnemers en belanghebbenden informeren via nieuwsbrieven.
Het afnemen van een drietal enquêtes per Brede School.
Het ontwikkelen en onderhouden van het digitale platform GRASwaarin alle activiteiten worden
weergegeven.
Signaleren van opvoed- en opgroeiproblematiek, versterken van de signaleringsfunctie en
doorverwijzingscompetenties van professionals in de domeinen onderwijs en vrije tijd.
Aansluiten met aanbod op gesignaleerde problematieken (zoals scheiding of geldproblemen).
Het opzetten en onderhouden van een wijknetwerk met partners als de scholen, 

       wijkagent, inwoners, gebiedsregisseurs, jongerenwerk, JOGG en andere 
      (welzijns-)organisaties en aanbieders.
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RESULTATEN

De Brede School heeft 1 blok minder gedraaid dan normaal gesproken wegens de
Coronamaatregelen. Hierdoor zijn er minder activiteiten geweest.In deze periode is er per school
maatwerk geleverd binnen de mogelijkheden.
De Buurtcoaches hebben in tijden van de schoolsluitingen de Brede Scholen ondersteund met
(sport)lessen voor de kwetsbare kinderen en de kinderen waarvande ouders een vitaal beroep
hebben.
De Buurtcoaches hebben in het kader van een pilot de TSO op de Brede Scholen ondersteund met
sportlessen.
Beide zomerfeesten zijn op alternatieve wijze georganiseerd. Het zomerfeest heeft de uitstraling van
een braderievorm gekregenwaarbij wijkbewoners vrijblijvend mee konden doen aan verschillende
workshops. Ook zijn er wat optredens verzorgd door deelnemers aan de Brede School lessen.
Daarnaast is er aandacht geweest voor gezonde voeding middels kleine hapjes. Wijkpartners worden
altijd gevraagd te participeren.
Beide Winter Wonderland festivals hebben te maken gehad met stevige corona maatregelen. In 2021
is ervoor gekozenom de kinderen zonder publiekop te laten treden in het theater. De kinderen waren
zelf het publiek. De gehele show is opgenomen en digitaal verspreidt richting de ouders.
Mede door Corona hebben wij meer energie gestoken in de vakantie activiteiten. In alle
schoolvakanties zijn er extra veel beweeg- en sportstimuleringsactiviteiten en activiteiten op het
gebied van cultuur, natuur en gezondheid georganiseerd. Deze vakantieevents zijn (soms)
georganiseerd met lokale aanbieders en zijn (soms) gekoppeld aan het jongerenwerk. We hebben de
instelling om goed te kijken naar activiteiten die wel plaats kunnen vinden, rekening houdend met
de dan geldende maatregelen. De deelnemers en ouders reageren erg enthousiast op ons aanbod.
In verschillende aandachtswijken is de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd met als doel om het
Buitenspelen te stimuleren en te faciliteren.
In 2021 hebben wij voor het eerst het NK Stoepranden georganiseerd. Gedurende het jaar zijn er
verschillende stoeprandactiviteiten door de gemeentegehouden. Tijdens de officiële voorronde in de
gemeente konden deelnemers zich plaatsen voor de landelijke finale.
Het eerste halfjaar van 2021 zijn er op verschillende locaties betaalde Multisport activiteiten
georganiseerd in samenwerking met lokale verenigingen. Multisport is een activiteit waarbij je tijdens
één sportles kennis kan maken met verschillende sporten. In het tweede halfjaar zijn deze
activiteiten gratis aangeboden tijdensde Brede Schoollessen in de aandachtswijken.
Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten (tijdensde schoolvakanties en tijdens het
naschoolse aanbod) op de Playgrounds in de gemeente georganiseerd. In het tweede halfjaar is de
samenwerking met jongerenwerk opgezet om deze ruimte intensiever in te zetten.
De Vitality Club wordt begeleid door de Buurtcoach, waarbij de deelnemers met elkaar bewegen en
elkaar ontmoeten.
Vanaf het tweede gedeeltevan 2021 zijn ouders, partners, deelnemers en andere belanghebbenden
middels een nieuwsbrief geïnformeerd over lokale Brede School aanbieders, deelnemerservaringen,
buurtcoaches en meer.
De enquêtes onder leerkrachten, ouders en kinderenzijn afgenomen. Er is een analyse gemaakt van
het vraaggericht werken.
Het digitale platform GRAS wordt actief onderhouden. Zo kunnen wij nu al ons aanbodvia dit
platform aanbieden, hebben wij geïnvesteerd in het versleutelen van persoonsgegevens en zijnwij
altijd bezig de functieste optimaliseren.
Programmagroep overleggen vinden nu kleinerplaats. I.p.v. groepsoverleggen zijn het 1 op 1
gesprekken met wijkpartners.
Extra impuls aan de brede ontwikkeling van kinderen in de aandachtswijken.
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DOELEN
kwetsbare doelgroepen en ouderen stimuleren mee te blijven doen in de samenleving door deel te
nemen aan activiteiten van sport en cultuur.
In samenwerking met sportverenigingen, zorginstellingen en fysiotherapeuten een aanvullend,
vraaggerichtaanbod realiseren voor chronisch zieken, mensen met een beperking en ouderen.
Bevorderen deelname van statushouders/vluchtelingen aan sportieve en culturele activiteiten in de
gemeente.
Sport inzetten als middel zowel preventief als curatief, ter bevordering van de fysieke gezondheid,
mentale gezondheid en sociale interactie.

2.3    ZELFREDZAME INWONERS

2.3.1.  COMBINATIEFUNCTIONARIS OUDEREN EN KWETSBAREDOELGROEPEN

Met SenW hebben wij afgelopen jaar klaar gestaan voor kwetsbare groepen in onze samenleving. 
De Corona maatregelen zorgden er voor dat niet alle geplande activiteiten door konden gaan. 
Wij hebben ons zo flexibel mogelijk opgesteld, waarbij we kozen voor een vraaggerichte aanpak. 
Binnen al onze netwerken hebben wij onze diensten aangeboden. Op deze wijze waren wij in 
staat maatwerk te leveren.

GEZONDHEID, BEWEGEN EN SPECIALEDOELGROEPEN:

ACTIVITEITEN
Roze Olifant: cultuur project ten behoeve van Psychisch
kwetsbaren in Leidschendam Voorburg.
Vliet en Burgh: wekelijkse sport en spel lessen (gemiddeld
2x per week) aan kinderen van 5-16 jaar. De sport en spel
lessen dragen positief bij aan het gevoel van eigenwaarde
van de kinderen, het gevoel van veiligheid en het
vertrouwen in anderen.
CreActief 55+: activiteiten zoals Sport en Cultuurdagen en
Nostalgie langs de Vliet, waarbij een koppeling wordt
gemaakt tussen sport/bewegen en cultuur.
Beweegkriebels: doelgroep zijn kinderen tot 4 jaar. In de
beweegkriebels lessenreeksen maken peuters en kleuters
spelenderwijs kennis met bewegen samen met
anderekindjes.
Buurthuis van de Toekomst: er worden buurtresto's bij
SEV en FORUM SPORT georganiseerd waarbij mensen
samen eten, nieuwe mensen ontmoeten en gezellig
samen zijn.
Aangepast sporten: doelgroep zijn mensen met een
beperking en chronisch zieken. Samenwerking SenW met
Uniek sporten/ aangepaste sporters/ (aangepaste)
sportverenigingen/ en partners in regio Haaglanden via de
samenwerking Inclusief Sporten en Bewegen.
Statushouders: project voor vluchtelingen (herkomstSyrië,
Eritrea, Nigeriaen Senegal). Wordt gewerkt aan de
algehele fitheid d.m.v. sport/bewegingsactiviteiten en
daarbij worden het werken aan sociale vaardigheden, het
leren van waarden en normen en het oefenen met de
Nederlandse taal meegenomen.

Samen weer fit: een sportprogramma dat ex-
kankerpatiënten helpt om weer in vorm te komen.Roze
Olifant: cultuur project ten behoeve van Psychisch
kwetsbaren in Leidschendam Voorburg.
De Burgklas: aangesloten bij het pilot programma voor
nieuwe Nederlanders. Als onderdeel van de inburgering
wordt via sport gewerkt aan sociale omgangsvormen en
normen en waarden.
Ouderengym: een speciaal beweeguurtje voor ouderen in
Leidschendam-Voorburg. De gymles is geen
conditietraining, maar een gezond beweegmoment
waaraan iedereen op haar/zijn eigen niveau kan
meedoen.
Vitalityclub: Vitalityclub is een club voor en door 50-
plussers die samen bewegen en achterafkoffie drinken.
Dagelijks bewegen is goed voor de gezondheid. Je voelt je
fit en het geeft structuur aan je dag.
Ooievaarspas: met de Ooievaarspas is sporten ook
mogelijk voor mensen met een laag inkomen. Kinderen
en volwassenen kunnen daardoor gratisof met korting
sporten.
Nationale Diabetes Challenge: brengt door middel van
sport en bewegen mensen met diabetes in beweging
naar een betere kwaliteit van leven.
Nationale Balkon Beweegdag: staat voor veilig en
toegankelijk samen bewegen, gezelligheid, plezier en een
activiteit waar iedereen aan mee kan doen.
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Vanuit de Roze olifant zijn vier wandelingen en een workshops georganiseerd. De wandelingen
gingen langs allerlei kunstobjecten en bezienswaardigheden in de gemeente.
Samenwerkingspartners zijn: In my backyard, GGZ Fonteynenburg, GGZ Rivierduinen, Gebundelde
kracht, WoeJ, Sport en Cultuurkaart.
Samen met het 'Legerdes Heils' is het project verder vorm gegeven bij Vliet en Burghom de dagelijkse
leiding te ontzien en de kinderenmet een grote rugzak ondanksde corona toch te laten sportenen
bewegen. Hierdoorzijn de leefomstandigheden van deze kwetsbare groep sterk verbeterd en zie jede
kinderen opleven.
Een treffend voorbeeld van onze flexibele houding in Corona tijd was (en is) de activiteit: Nostalgie
langs de Vliet, onder de noemer van CreActief 55+. De Sport en Cultuurdagen konden geen doorgang
vinden. Een groot succes was dit alternatief, waarbij bewegen en cultuur werd gecombineerd. Er zijn
vier coronaproef wandelingen georganiseerd.
Samen weer fit is verder uitgebouwd. Voor revaliderende kankerpatiënten kan wekelijks onder
professionele begeleiding worden gesport. We zijn verhuisd naar een nieuwe locatie (bij Rayer
Healtcenter) die beter voldoet aan de wensen en benodigdheden. In de coronaperiode zijn er extra
lessen opgezet om alle deelnemers toch de mogelijkheid te bieden om te komen sporten.
Het beweegkriebels Festival heeft dit jaar weer plaatsgevonden. Kinderen hebben samen met hun
ouders of via de kinderopvang mee kunnen doen met kennismakingslesjes van beweegkriebels en de
verschillende sport en spelmaterialen. JGZ, kinderfysiotherapie en kinderdiëtetiek waren aanwezig
om de ouders te informeren. Daarnaast hebben de lessenreeksen plaatsgevonden.
Ook aan de buurtresto's vanuit het buurthuis van de toekomst is verder invulling gegeven om de
mensen gezamenlijk aan lange tafels samen te kunnen laten eten. De coronamaatregelen hebben dit
niet altijd mogelijk gemaakt maar gelukkig kun dit initiatief in 2021 ook plaatsvinden
Aangepast Sporten: Gezien dit een hele kwetsbare doelgroep betreft konden evenementen geen
doorgang vinden. Er is een ambassadeur vanuit de doelgroep aangesteld die door het delen van zijn
verhaalanderen wil inspireren hoe belangrijk het is ook te gaan sporten en bewegen.
Statushouders: in samenwerking met vluchtelingenwerk is bij het project Gofor(f)it voor een langere
periode gewerkt aan het krijgenvan discipline, meer energie, levensvreugde en sociale vaardigheden
bij de deelnemers om actiefmee te kunnen/gaan draaien in de maatschappij. Door strengere
coronamaatregelen in de loop van 2021 stil komen te liggen.
Brugklas: dit samenwerkingsproject is in het najaar gestart met een succesvolle groep. Het
programma heeft veel potentie en zorgt voor een succesvolle opstart voor de nieuwe Nederlanders
Ouderengym: Gelukkig hebben we in Corona tijd heel veel maatwerk kunnen leveren door vaak ook
buiten aan de slag te gaan. De ouderengym heeft 3 succesvol draaiende locaties. Daarmee zijn we dit
jaar uitgebreid met een extra locatie in Leidschendam. Bij de sportgroepjes staat bewegen in
combinatie met het sociale samenzijn centraal.
Vitality Club: Er is verder invullinggegeven aan de Vitality Club De activiteit vindt buiten plaats op de
fitplaats in Voorburg waardoor de sportclub doorgang kon bieden.
Ooievaarspas: in contacten met de sportverenigingen wordt aansluiting van de sportverenigingen bij
de Ooievaarspas gestimuleerd. Door de coronasituatie ligt de focus bij veel sportverenigingen op het
draaiendehouden van de corebusiness, waardoor dit niet het eerste is waar verenigingen momenteel
aan denken.
De Nationale Diabetes Challenge heeft in Voorburg plaatsgevonden. Hap Claessen, Arembergelaan
Fysio en Prima Voeding diëtist zijn gezamenlijk van start gegaan met de 20 weken wandel challange
We zijn aangesloten bij de Nationale Balkonbeweegdag. Samenwerkingspartners waren
Ouderengym, Gymnova Gymnastiek, Fysiotherapie Voorburg, Flatcoach van Vidomes, Mariënpark
Florence, stichting Duivenvoorde en Florence De Mantel. Op 3 plekken in de gemeente hebben we de
bewoners en andere geïnteresseerden gezellig met elkaar maar aan het bewegen gebracht

RESULTATEN
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DOELEN
Ondersteunen van (kwetsbare )inwoners door laagdrempelige en klantvriendelijke ondersteuning.
Gezamenlijke aanpak met diverse partners om efficiënt en effectief op te treden zowel bij het SSP als
bij het project gebundelde kracht

2.3.2. ONDERSTEUNING SOCIAAL SERVICEPUNT EN GEBUNDELDE KRACHT

ACTIVITEITEN

Tijdens de spreekuren in de Waterlelie en de Groene
loper alle vragen van inwoners kunnen
beantwoorden en samen werken naar
zelfredzaamheid
Speciaal gericht op de doelgroepen Jeugd en
Nieuwe Nederlanders
Nieuwe Nederlanders ook tijdens de corona periode
soms wel 7 dagen in de week ondersteunen bij het
vinden van oplossingen voor hun specifieke
probleem.
Telefonische spreekuren draaien waarbij het SSP
veel vragen kregen van verschillende aard.

Veel grote problemen voorkomen door snel te
handelen. In gezamenlijkheid opgelost voor en met
de nieuwe Nederlanders. Door de taal te spreken en
goed in te kunnenleven omdat wij zelf ook
vluchteling zijn geweest, wekt vertrouwen.
Door inzet van ervaringsdeskundigen is het resultaat
heel hoog. Er kan niet worden gezegd, van "jij kan
makkelijk praten". Soms is geduld nodig en soms de
confrontatie. Zelfredzaamheid, participatie en
emancipatie zijn onze sleutel woorden.

RESULTATEN

2.3.3. SOCIAALNETWERKPUNT

DOELEN

ACTIVITEITEN

Bevorderen samenwerking in het sociaal domein waardoor inwoners effectiever en efficiënter geholpen
en ondersteund kunnen worden.
Trajectbegeleiding en job-coaching van inwoners met een uitkering met als doel uit- of doorstroom naar
de reguliere arbeidsmarkt.

Minimaal 4 dagen of 7 dagdelen openstellen van een SNP in Voorburg waarbij behalve minimaal 10
werplekken ook diverse vergaderruimte aanwezig is.
Creëren van sociaal-maatschappelijke meerwaarde vanwege de verbindingen met partners die
elkaarskracht gebruiken en elkaar versterken om inwoners beter en efficiënter te kunnen bedienen.
Begeleiden en ondersteunen van uitkeringsgerechtigden met als einddoel re-integratie binnen vermogen.
Dit traject bestaat uit: leer/werkplekken, zorgtoeleiding, dagbesteding of uitstroom naar reguliere arbeid.

Door de Corona is het werken met elkaar danig op de
proef gesteld. De sportkantine van Forumsport, die
toch al niet helemaal voldeed aan de wensen van de
gebruikers, was dicht en thuiswerken was de regel.
In Voorburg is geprobeerd om het SNP blijvend op de
eerste etage van de Bibliotheek te krijgen. De oude
tekeningen van de plannen die met de vorige
directeur en wij hadden gemaakt zijn uit de kast
gehaald. Allerleitrajecten liepen door. Er is nog geen
definitief besluit genomen.

RESULTATEN
Vanaf mei heeft SenW hun ruimte in de
Fransstraat16 open gezet om voorpartners daar te
kunnen werkentussen hun afsprakendoor en om
even een koffie te pakken of naar de wc te gaan.
In Leidschendam is het pand de Waterlelie voor
niet PO of BSO doeleinden grotendeels dicht
geweest. Partners zoals Mee, Limor Kwadraad en
Fonteyenburg konden op afspraak gebruik maken
van Dobbelaan 4 of de Loopplank. Hier is
regelmatig gebruikvan gemaakt.
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Het systeem rondomde statushouder sluitendte krijgen.
Vroeg signalering, maatwerk, preventie, verruimen van het kleine sociale netwerk, werken aan het
beter gaan beheersen van de Nederlandse taal, zelfredzaamheid en Participatie binnen een veilige
omgeving
Een veilige vertrouwde omgeving geven waar de vrouwen op een informele manier door elkaar maar
ook door de professionals geholpen worden om zelfstandig en financieel zelfredzaam te zijn.

2.4.1. VOSS- PROJECT

ACTIVITEITEN

Dankzij de extra Corona middelen konden wij wekelijks VOSS inlopen organiseren in de kernen
Leidschendam en Voorburg.
De samenwerking tussen Kwadraad, SenW, Vlietkinderen en IBCE maakt dat je verschillende
werkculturen en expertise vermengd. Dit houdt je onderling scherp maar je leert ook veel van elkaar.
Aanbieden en creëren van werkervaring- en stageplekken bij SenW en netwerkpartners voor
statushouders of nieuwkomers.
Talentontwikkeling van niet-werkende statushouders t.b.v. zinvolle dagbesteding.
Inzettenrolmodellen voor succesvolle integratie en participatie.

Ook in 2021 hebben door Corona onze doelstellingen moeten aan scherpen. Zo hebben wij de
openinlopen ook in 2021 omgebogen naar wekelijks telefonische contact met de vaste deelnemers. En
hebben waar nodig praktische ondersteuning geboden. Denk hierbij aan huiswerkbegeleiding op
afstand maar ook op basisscholen bij de noodopvang. Waarbij er ook individuele hulpverlening
gesprekken voor de ouders georganiseerd werden.
Toen de maatregelen het toe lieten, zijn wij de open inlopen weer gestart. Wel hebben wij de groep
opgeknipt. Voorbeeld: ouderszonder kinderen het eerste gedeelte en met kinderen het twee deel. In
2021 zijn we voor de aandacht gezinnen op de zondag openen gegaan. Hierbij was er aandacht voor het
gezin. Opvoedvragen, huiswerkbegeleiding, vertalen post en gezamenlijk een maaltijd nuttigen kwamen
wekelijks aan bod.
Dankzij extra Coronamiddelen waren inde loop van het jaar in beide kernen inlopen. In Leidschendam in
de Dobbelaan 4 was het succes zeer groot.
Uitbreidingvrijwillige oppasbegeleiders bij inlopen en activiteiten.
Ook in 2021 hebben wij de mogelijkheid gehad om buitenactiviteiten te organiseren. Dit varieerden van
wandelen tot gezamenlijk eten in de buitenlucht of een koffie ceremonie. Tijdens deze activiteiten
hebben de professionals veel aandacht gehad voor de aanwezigen. Met als resultaat dat er veel
hupvragen zijn opgepakt.

RESULTATEN

DOELEN

2.4    FINANCIEEL INTEGRATIE EN TAAL
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Door de diversiteit aan gebruikers en activiteiten is er sprake van optimaal multifunctioneel gebruik.
Door de laagdrempeligheid en vele gebruikersgroepen bereiken wij met D4 en FS16 een vrijwel
maximale openstelling (7 dagen in de week elke ochtend,middag en avond).
De gemeente wordt ontlast doordat beheer en onderhoudsvraagstukken door SenW uitgevoerd
worden.

2.5.1. SOCIAAL BEHEER/ SOCIAL WORK 

ACTIVITEITEN
Ondersteuning en faciliteren Buurtkamer
Ondersteuning Moedercentrum
Overleg structuur per pand met gebruikers
Tijdens coronaperiode met huurders meedenken over
kostenbesparingen en oplossingen
VOSS project (voorheen ouders van de wijk)

Diversiteit aan gebruikers, ruimte/faciliteiten bieden aan maatschappelijke organisaties en bewoners en
verenigingen (sociaal beheer);
Vluchtelingenwerk als vaste huurder op de Dobbelaan in Leidschendam; Inburgeringslessen, Lv Boxing,
Social Fit, Bridgeclub, MEE
Vaste huurdersop De Fransstraat: FOX, Oekraïense school, Funky Music School, Aikido
school, Boxing Groep, Kerk Vereniging
Veel activiteiten in het pand De Loopplank in wijk De Prinsenhof. Ook in de moestuin naast de Loopplank
waren er het hele jaar door veel activiteiten;
Veel wijkactiviteiten in het pand op De Dobbelaan zoals de Brede School activiteiten, Jongerenwerk
inlopen, Meidenwerk, Jonge Helden inloop, vakantie activiteiten, Wereldkeuken en de Buurtkamer;
Verschillende activiteiten in het pand op De Fransstraat in Voorburg zoals de Brede School activiteiten,
Jongerenwerk inlopen, Meidenwerk, Ouders van de Wijk, Aerobics, Aikido, Boksen en vakantie activiteiten;
Verhuur en gebruik van de pandenFS16 en D4 buiten de coronatijd van meer dan 90%
Bouwkundigeaanpassingen D4 waardoormeer spreek en overleg ruimte beschikbaar is.
Ondanks de maatregelen zijn veel activiteiten doorgegaan vanwege kwetsbare karakter van doelgroepen.
De invulling van de panden is vrijwel optimaalen wij zitten alweer op niveau van voor corona en kunnen
juist inwoners en partners juist extra bedienen. (continuering inkomsten)
Doordat de gemeente fysiek dicht is, is er veel sociale vraag naar ruimte richting onze panden. (wij
benutten ruimte optimaal en proberen binnen coronaregels maatwerk te bieden)
Investering in 2 spreekkamers D4 is een enorm succes. Hierdoor kunnen meer overleggen en gesprekken
plaatsvinden, rekening houdend met coronaregels en privacy.
Dak heeft huur (30.000.-) opgezegd voor FS16, maar Vlietkinderen heeft al per mail bevestigd dit te willen
opvullen. Verdere uitwerking huurcontract volgt in 2022

RESULTATEN

DOELEN

2.5   SOCIALE COHESIE

PRODUCT: BEHEER EN EXPLOITATIE

Jonge helden / mantelzorgers
Samenwerking Vluchtelingenwerk
Gemeentelijke activiteiten zoals uitreiking certificaten
en vergaderingen
Ruimte beschikbaar stellen voor partners Gebundelde
kracht en SNP
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Meer inwoners kunnen participeren aan maatschappelijke en sociale activiteiten.
Inwoners worden geactiveerd met het doel dat zij zich ontwikkelen en één of meerdere
treden kunnen stijgen op de participatieladder (Piezo methodiek).
Wij streven naar re-integratie naar vermogen. Voor de één betekent dit uitstroom naar een
reguliere baan en voor de ander kan dit zijn dat er een aantal uren per week een zinvolle
dagbesteding is.

ACTIVITEITEN

Leerwerktrajecten
Taalstages
Vrijwilligers trajecten
Werkervaringsplaatsen

Sociaal beheer heeft inwoners van Leidschendam-Voorburg met een afstand tot de
arbeidsmarkt begeleid in het beklimmen van de participatieladder. Zij gaan(weer) meer
meedoen in de samenleving, waardoor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde toenemen.
Binnen diverse projecten zoals Brugklas, taalstages wordt er naast een zinvolle
dagbesteding gewerkt aan het doorstromen naar vrijwilligerswerk en/of een betaalde baan;

RESULTATEN

DOELEN

PRODUCT: PARTICIPATIE

Brugklas
Social Fit
Stages JW en CF
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Deze ontmoetingen van gebruikers zijn een middel om de diverse groepen met elkaar in
contact te laten komen waardoor samenwerking en verbinding ontstaat. Sociaal Beheer
ondersteunt en faciliteert de gebruikers, inwoners of doelgroepen bij de (persoonlijke)
hulpvraag.
Bevorderen van ontmoetingen en burgerinitiatieven.

ACTIVITEITEN

Tijdens coronaperiode met huurders
meedenken over kostenbesparingen en
oplossingen
Samenwerking Vluchtelingenwerk en FOXtaal

Tijdens de lockdown zijn er zeven vrijwilligers vanuit Social Work bijgeschoold op het gebied
van luistervaardigheid, signaleren/observeren en communicatie technieken. Dit met het doel:
hun taak als rolmodel zo goed mogelijk tot uiting brengen. Ze verbinden/versterken de
doelgroep en weten een hulpvraag te herkennen en deze door te zetten naar een
verantwoordelijke.
We hebben na de lockdown alles gefaseerd opengesteld. Binnen 3 weken hadden we het oude
bezoekersaantal binnen.
De getrainde vrijwilligers zijn actief in de wijk rondom het thema Eenzaamheid. Er werd
gewerkt aan levensverhalen.
De vrijwilligers van het soepproject blijven hun signaleringsrol uitvoeren en zijn van
ondersteuning met de projecten "Er op af" en "preventief tegen kinderarmoede".
Er zijn wekelijkse ontmoetingen tijdens de bijeenkomsten van Ouders van de Wijk

       en de Buurtkamer.

DOELEN

PRODUCT: ONTMOETINGSFUNCTIE/ VERBINDING MET DE WIJK

Ondersteuning en faciliteren Buurtkamer
Overleg structuur per pand met gebruikers
GGD vaccinatie inlooppunt

RESULTATEN
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Positieve aandacht voor verschillen, sporten meer inclusief maken. Het stimuleren van
teamsport voor iedereen, onafhankelijk van afkomst, geaardheid, geloof, leeftijd of beperking.

ACTIVITEITEN

In de nieuwsbrief van maart '21 richting alle sportverenigingen was er aandacht voor
'Stimuleringsbudget voor inclusie en diversiteit'.
In de nieuwsbrief van juni '21 werd teruggeblikt op IDAHO (Internationale Dag tegen Homo-,
Lesbo-,Bi-, Trans- en Intersekse fobie) en een inspirerend filmpje van Oranje gedeeld:
https://youtu.be/089x9Ru68cQ
Bij de Sportprijs LV was er aandacht voor inclusiviteit (aparte prijs voor onbeperkt sporten)
SenW heeft een verdiepingsworkshop omgaan met autisme georganiseerd;
Tijdens de Schoolsport Olympiade was er aandacht voor inclusiviteit door een clinic
rolstoelbasketbal te organiseren.
Tijdens het 4x4 voetbaltoernooi voor kinderen op 10 oktober was er aandacht voor
inclusiviteit en respect middels regenboogmedailles en regenboogvlaggen en tijdens het
praatje bij de Prijsuitreiking.
De aandacht op het voetbaltoernooi is ook gedeeld in de nieuwsbrief
Tijdens het Sportnetwerkcafé op 8 november was er een workshop 'Gedrag, Respect en
Sportiviteit'. Door Halt voor sportverenigingen
In november werd de campagnefilm 'Sport is voor iedereen!' gelanceerd op onze Social
Media kanalen. In de filmzijn drie ambassadeurs voorgesteld. De film is door verschillende
partners gedeeld en verspreid via de Nieuwsbrief van verenigingsondersteuning
In de weken na de lancering werd er wekelijks een sportambassadeur van de campagne
uitgelicht met foto's en een persoonlijk verhaal op social media

Sportverenigingen worden gestimuleerd aandacht te besteden aan inclusie en diversiteit en
kunnen terecht bij de Helpdesk van SenW wanneer ze hier meer over willen weten of bij
geholpen willen worden;
Kinderen die deelnemen aan onze sportactiviteiten worden gestimuleerd na te denken over
respect en inclusiviteit.

RESULTATEN

DOELEN

2.5.2. INCLUSIEF

PRODUCT: CAMPAGNE 'SPORT IS VOOR IEDEREEN!'



Tijdens de naschoolse Brede School lessen op de PO-scholen in de aandachtswijken werd er
aandacht besteed aan 'Respect'. Dit thema werd door de docenten behandeld tijdens
Streetdance (3x), de Wijkmuziekschool (2x), Wijkcircus (2x), Capoeira en Karate;
Tijdens de Winter Wonderland Festivals in november presenteerden de kinderen van de Brede
School wat ze hadden geleerd tijdens deze naschoolse Brede School activiteiten. Zowel de
kinderen uit Leidschendam als uit Voorburg traden op in het Ludens Theater. De voorstellingen
werden vastgelegd op film voor de ouders. Tussendoor werden er interviews gehouden met de
kinderen over de vraag wat Respect voor hun betekent. Dit leverde mooie gesprekken op;
SenW heeft eind dit jaar een format gemaakt voor 'Respect afspraken'. De docenten van de
Brede School gebruiken dit format om aan het begin van de naschoolse lessenreeksen
afspraken met de kinderen te maken over hoe ze met elkaar om willen gaan. Op deze manier
denken zij na over hoe je respectvol met elkaar omgaat. De afspraken kunnen tijdens de
vervolglessen erbij gepakt worden.

VERANTWOORDING PER SUBSIDIETAFEL

ACTIVITEITEN

Kinderen zijn na schooltijd bezig met Respect en worden gestimuleerd om na te denken over
hoe ze respectvol met anderen omgaan;
Ouders krijgen dit ook mee doordat ze kinderen hierover zien praten op de films van de Winter
Wonderland Festivals.

RESULTATEN

DOELEN

2.6   RUIMTE VOOR VERSCHILLEN

PRODUCT: BORGING 'RESPECT' VOORLICHTING SCHOLEN PO 

Positieve aandacht voor verschillen.



In samenwerking met partners Woej, IdB, COC, Bibliotheek aan de Vliet en Fenomeen
Bovenveen werd ertijdens de Week van Respect een Prijsvraag georganiseerd. Alle inwoners uit
Leidschendam-Voorburg konden een ansichtkaart ontwerpen waarin zij lieten zien wat Respect
voor hun betekent. Alle ontwerpen werden een week lang tentoongesteld op de Muur van
Respect in de gang van ons pand in Leidschendam.
De vier winnaars werden gehuldigd door de wethouder en van de winnende ontwerpen werden
ansichtkaarten gedrukt(5000 totaal). Deze kaartenzijn verspreid op verschillende locaties
binnen de gemeente. Het idee is dat mensen deze gratis kunnenpakken en op die manier de
positieve boodschap verder verspreiden. Alle sportverenigingen hebbentwee ansichtkaarten
ontvangen.

VERANTWOORDING PER SUBSIDIETAFEL

ACTIVITEITEN

Inwoners van Leidschendam-
Voorburg denken na over wat
Respect voor hun inhoud en gaan
daarover in gesprek met
leeftijdsgenoten (bijv. bij 

De positieve boodschappen over
Respect worden binnen de 

       het Voss-project, de Buurtkamer en 
       Social Fit Work);

       gemeente verspreid door de gratis 
       ansichtkaarten en de communicatie 
       uitingen van deze actie.

RESULTATEN

DOELEN

PRODUCT: PRIJSVRAAG 'RESPECT'

Positieve aandacht voor verschillen.


