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De werkvloer van de Zandvoortse Sociale Basis bestaat uit circa
30 partijen met daarnaast het Sociaal Wijkteam en het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Tevens zijn wij penvoerder van het
samenwerkingsverband OOK en VIP Zandvoort. Wij zijn
voorstander van het verbinden van het werk van al die partners,
nemen vaak de regie en wij zijn altijd op zoek naar samenwerking
en afstemming. 

Pluspunt is een organisatie voor welzijn en maatschappelijke
ondersteuning in Zandvoort die bevordert dat mensen meedoen
in de samenleving en de regie over hun bestaan in de eigen
sociale omgeving in de hand nemen en houden. 

COLOFON
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Missie

Visie
Wij willen bereiken dat zoveel mogelijk Zandvoorters meedoen in
de maatschappij, want dat draagt bij aan gezondheid,
welbevinden en geluk, Positieve Gezondheid gebruiken wij hierbij
als leidraad.

Onze werkwijze
Als 'experts van het dagelijks leven' richten wij ons op de eigen
kracht van het individu en de samenleving omdat wij van mening
zijn dat van daaruit de problemen het beste opgepakt kunnen
worden.

Samenwerkingspartners
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VOORWOORD

Op moment van schrijven laten wij de laatste lockdowns achter ons. Net als 2020 was
het een jaar van opschalen en afschalen en een periode van anticiperen op de
landelijke maatregelen die werden aangescherpt en losgelaten. Door nauwe
samenwerking met de gemeente (afdeling veiligheid) en onze partners konden wij als
Pluspunt toch steeds activiteiten aanbieden aan de meest kwetsbare Zandvoorters. 

Voor het mogelijk maken van alle in dit jaarverslag beschreven activiteiten bedanken
wij in het bijzonder onze vrijwilligers, onze stagiaires, de gemeente Zandvoort, onze
zeer dierbare lokale maar ook nationale fondsen, de Zandvoortse ondernemers, onze
partners in de sociale basis en de mensen die Pluspunt en haar partners op wat voor
een manier dan ook een warm hart toedragen. 

Remco Wijnia
Directeur/Bestuurder Pluspunt
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INLEIDING

Vanuit het coalitieakkoord: Zandvoort: ‘samen sterk door de crisis’ hebben wij via de 7
thema’s uit de sociale basis gewerkt aan: Armoede, Eenzaamheid en Jeugd en Jongeren. 

In dit jaarverslag zijn deze thema's, volgens de volgende structuur (thematafels)
beschreven: Redzaam, Opvoeden en Opgroeien, Ontmoeten, Gezonde Levensstijl.

Per onderwerp beschrijven wij waar wij onderscheidend (op hoofdlijnen) zijn geweest,
inclusief relevante aantallen en quotes van de deelnemers. Daar waar mogelijk hebben wij
Positieve Gezondheid gepositioneerd. Inmiddels is de hele organisatie tot en met de Raad
van Toezicht aan toe hierin getraind en zijn we nu begonnen met het trainen van
vrijwilligers. 

Als gevolg van de Coronacrisis is er veel aandacht geweest voor het tegengaan van
eenzaamheid en het jeugd en jongerenwerk waarbij de beschikbare Coronagelden van de
gemeente zeer helpend waren. 
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''Ik kwam wekelijks bij Harrie thuis om
de verbinding tot stand te brengen en
omdat ik er toch was deed ik mee met
de oefeningen, we hadden dan veel lol
samen. Er ontstond een goeie klik en
ook na de valpreventie bleef ik Harrie
af en toe bezoeken en hadden we fijne
gesprekken.'' - Jurre

REDZAAM1.

Ook in 2021 heeft Pluspunt, ondanks Corona een breed scala aan activiteiten samen
met haar partners uitgevoerd. Eén bijzonder project wordt er uitgelicht. 

Pluspunt heeft in 2021 contact gezocht met andere welzijnsinstellingen in Nederland
op zoek naar oplossingen om valpreventie toch aan te bieden ondanks de COVID-
maatregelen. 

WMO RADAR Rotterdam, bleek filmpjes ontwikkeld te hebben waarin kijkers informatie
kregen over belangrijke thema’s om vallen te voorkomen, maar er waren ook beweeg
filmpjes beschikbaar met spierversterkende oefeningen die de kijker vanuit huis kan
meedoen.

Valpreventie online: doe mee met Teun en Elly!
In 16 filmpjes van elk een kwartier volgden deelnemers Teun en Elly die vanuit huis aan
de cursus meededen. 

Een vrijwilliger van Pluspunt hielp met de online deelname als dat wenselijk was. Na
afloop zat de medewerker van Team Sportservice klaar om na te praten en alle vragen
te beantwoorden.

Samenwerking is gezocht met Team Sportservice om de digitale (teams) bijeenkomst te
begeleiden en het gesprek met deelnemers aan te gaan over hun reacties en vragen
n.a.v. de inhoud van de filmpjes. 

Tegelijkertijd vonden we samenwerking met ZFM TV (Ziggo kanaal 40) die de filmpjes
2x daags uitzonden op televisie, zo konden deelnemers ook thuis oefenen!



2021 was een turbulent jaar voor het jongerenwerk. Gaandeweg bleek dat er veel
meer aandacht voor nodig was dan voor Corona. Met hulp van de gemeente is de
inzet verdubbeld.

Jongerenwerk kreeg van de gemeente Zandvoort de primeur dat de auto van Max
verstappen was gearriveerd in Zandvoort. Daarop besloten de twee
jongerenwerkers al hun werk aan de kant te gooien en de kinderen op de
basisscholen te verrassen. 

De jongerenwerkers, kinderen, juffen en meesters hebben samen een
indrukwekkende dag beleefd met de Formule 1 bolide. Ook burgermeester David
Moolenburg en wethouder Raymond van Heaften waren aanwezig
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2. OPVOEDEN EN OPGROEIEN

''De primeur van de Formule 1 was bestemd voor de
basisschoolkinderen in Zandvoort.''



6

2.1 SUPERHERO KIDSRUN
 
19 september, waren deze kids echte superhelden, ze hebben meegedaan met de
SuperHero KidsRun!
Verkleed als hun favoriete superheld zijn ze samen met andere jonge superhelden door
een afwisselend parcours gegaan. Vol spannende hindernissen en krachtvelden waar
de kinderen hun superkracht inzetten om een spel te doen.
 
De SuperHero KidsRun vond plaats op 18 en 19 september 2021 op de atletiekbaan in
Haarlem. Het is een jaarlijks terugkerend en gratis evenement waar alle superhelden
van 4 tot 12 jaar welkom zijn!
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Samenwerking tussen Jongerenwerk Zandvoort, Stichting Pluspunt Zandvoort,
Buurtgezinnen in Zandvoort en Superhero Kidsrun 2021!

Skate jongeren Vincent, Tijn en Boet vertegenwoordigen samen met Michiel die in zijn
jeugd fanatiek skater was hun achterban tijdens het overleg met de gemeente, de
ontwerper en aannemer. De skatevrienden hebben geleerd om nieuwe deuren te
openen met ondersteuning van het jongerenwerk. 

 

Medio 2021 is de gemeente na bemiddeling van Jongerenwerk Zandvoort serieus werk
gaan maken van de realisatie van een nieuw skatepark in Zandvoort.

Burgemeester David Moolenburg en wethouder Raymond van Haeften zijn zich er
persoonlijk mee gaan bemoeien en daarbij werd er goed geluisterd naar de jongeren
voor wie het skatepark bedoeld is. 

2.2 WERKGROEP SKATE

' 'KINDEREN IN ZANDVOORT ZIJN SUPERHELDEN.''



Dat was een feestje, wat hebben de kinderen en ouders genoten! Dankzij een mooie
samenwerking met De Toneelschuur, Theater Caprera en Pluspunt Zandvoort hebben
betrokken gezinnen een fantastische dag gehad! De opbouwwerker van Pluspunt
regelde alle contacten en een jongerenwerker zorgde voor een topdag!
 
Van Pim en Pom tot Circusvoorstellingen Bonje en muziekvoorstelling KNALLEN ging
het feest los. 
De kinderen kijken terug op: 

Dit werd mede mogelijk gemaakt door het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Sociaal
Wijkteam Zandvoort én Buurtgezinnen Zandvoort een nog grotere inzet hebben. 
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2.3 THEATERVOORSTELLINGEN

''Een zomer vol theatervoorstellingen.''

2.4 OUD EN NIEUW
' 'Nederland zat in een lockdown, maar wij hadden een rockdown!''

Het was een heftige periode, opnieuw ging alles op slot en moesten de jongeren thuis
onderwijs volgen. Gelukkig had het jongerenwerk de oplossing. De huiskamer bood alle
weken een volledig programma van bakken tot muziek maken van dansen tot chillen. 
 
Samenwerking: Politie, Streetcornerwork en gemeente Zandvoort.

2.5 MDT - YOUNG LEADERS

Participatie 
Wederkerigheid
Talentontwikkeling

Samen met een groep fanatieke jongeren hebben we dit jaar gewerkt aan de 3 pijlers;
1.
2.
3.

Plat gezegd betekende dit - 'Je mag meedoen, we doen wat voor een ander maar jij
kiest aan welk talent je werkt'. Dit hield in dat we koekjes bakten voor de buurt tot het
ontwikkelen van creatieve skills tijdens de graffiti workshop. 

Het belangrijkste tijdens dit project was dat de jongeren een plek konden creëren waar
ze zich veilig en gezien voelen.

'Karakter wint het van talent, zolang talent geen
karakter heeft'



Naast vele formele en informele plekken en gelegenheden voor ontmoeting zijn ook
beide wijkcentra van groot belang voor ontmoeting en meedoen. 

Zij vervullen een cruciale rol in het tegengaan/ hanteerbaar maken van eenzaamheid.
Zij bieden speciale groepen (statushouders, mensen met een psychiatrische
achtergrond) een laagdrempelige plek voor ontmoeting en meedoen.
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3. ONTMOETEN

Pluspunt heeft hierin samengewerkt met:
De Verbeelding (toeleiding, onderhoud naaimachines, materiaal), het Sociaal
Wijkteam(toeleiding) en SUR Atelier in Haarlem bij de invulling van een inspirerend
uitstapje met de deelnemers.

3.1 NUTTIGE STEKEN

Elke woensdag ochtend draaide het project 'nuttige steken', in de Blauwe Tram. Dit is
een project voor mensen die door hun psychische- of sociale kwetsbaarheid en/of
gebrekkig beheersing van de Nederlandse taal een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

De deelnemers leren naaien, zowel projectjes die zij zelf leuk vinden als arbeidsmatige
dagbesteding. Het leren van een nieuwe vaardigheid vergroot zelfvertrouwen.

Ook ontwikkelden ze een gevoel van zelf-effectiviteit. Hierdoor raak je in staat zelf een
taak te volbrengen of probleem op te lossen. Dit leidt vaak de aandacht even af van
negatieve gedachten en er ontstaat ruimte om ook een ander te ontmoeten. 

“Voor mij zijn de naailessen erg leuk en vrouwen die hun
kennis van basis naaien willen vergroten, kunnen gratis
lessen krijgen” - Fini



Yvonne - "Onze naaigroep is een geweldig project, waar mensen van over de hele
wereld met elkaar dezelfde passsie delen. Ik kijk uit naar de naailes op woensdag,
omdat de deelnemers altijd vriendelijk en ontspannen zijn. De cursusleiders zijn erg
behulpzaam en ondersteunen ons graag met hun goeie naaitips.” 
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Rein -“Het is leuk, leerzaam en is gewoon heel erg praktisch dat ik al redelijk met de
naaimachine overweg kan. Bovendien vind ik het ook gezellig. Voel me (als enige
man) soms een tikkeltje een vreemde eend in de bijt, maar dat is verder niet erg.
Hoop dat we nog een hoop gaan leren en doen!” 

De deelnemers van nuttige steken hebben allemaal een andere achtergrond, 11
verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Ook buiten de naaigroep hebben
sommige deelnemers nu contact; ze stimuleren elkaar om te komen of helpen elkaar. 
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3.2 DE LOCOMOTIEF

De locomotief is een activiteit voor kwetsbare inwoners en betrokken mantelzorgers
die niet (meer) gemakkelijk aan reguliere activiteiten deelnemen. Ontmoeting,
ervaringen uitwisselen en meedoen aan activiteiten vormen de basis. Deelnemers en
vrijwilligers zorgen samen voor de invulling.

Samenwerking is er met Kennemerhart, Tandem, Zorgbalans, Alzheimer Zuid-
Kennemerland, en de zogenaamde 1e lijn (huisarts, fysio etc).

3.3 SCOOTMOBIEL CLUB

In september is er gestart met een nieuwe activiteit die al langer op het wensenlijstje
stond: scootmobiel club 
'De Antilopen'! 

Vanaf de start een succes; met gemiddeld 10 deelnemers en 2 vrijwilligers zijn zij in
2021 4 keer op pad geweest met als hoogtepunt een (koud!) rondje op het circuit
rijden! 

Dit onder begeleiding van coureur Jeroen Bleekemolen en diverse journalisten. 

De groep heeft verscheidene kranten en media hiermee bereikt en is zelfs op TV
geweest bij NH Nieuws en Hart van Nederland.
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De deelnemers genoten volop: "Het is een hele moeilijke tijd,
dus ik vind het geweldig wat Pluspunt voor ons doet", zegt één
van de dames op het circuit. "Ik ben er heelhuids doorheen
gekomen, daar heb ik ook alles aan gedaan." Een meneer
naast haar reageert: "Ik zit meestal als een vogeltje in een
kooi en nu ben ik eruit. Het is net een schoolreisje!" 

3.4 SCHILDERCLUB

De drukbezochte schilderclub heeft alle lockdowns goed doorstaan door online, samen
te schilderen. Sommigen met twee bij elkaar thuis en enkelen kwamen samen in een
wandelgroepje om op die manier contact met elkaar te houden en elkaar even te zien. 

In juni konden ze weer volop starten en dat deden ze door samen te komen op het
terras achter Pluspunt, in het zonnetje, met een hapje en een drankje: een hernieuwde
kennismaking en bijpraten. 

In oktober kwamen er 4 nieuwe dames bij de schilderclub dankzij 'de week van de
ontmoeting'; zij zijn nooit meer weggegaan en schilderen tot op heden gezellig mee!
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Het nieuwe project 'Groen Doen' is gestart met NL DOET met als thema
'balkontuinieren'. Er kwamen in Pluspunt en de Blauwe Tram bij elkaar maar liefst 30
deelnemers op af waarvan er een aantal bleven 'hangen' bij het project. Het is daarna
zoveel als mogelijk doorgegaan en heeft wisselende successen gekend. 

Gebleken is dat deelnemers het liefst meedoen met bloemschikken en aanverwante
activiteiten. Aan het eind van het jaar is deze activiteit dan ook teruggegaan van elke
week naar om de week. Dat resulteerde in meer deelnemers die trouw komen.

3.5 GROEN DOEN

3.6 ZOMERUITJES
Zelfs de jaarlijkse 'zomeruitjes' zijn doorgegaan; weliswaar in aangepaste vorm qua
locaties en aantal deelnemers, maar ondanks Corona was het een gezellige zomer.
Acht uitstapjes en 40 verschillende deelnemers: musea, natuurwandelingen, terrasje
strand; iedereen vermaakte zich uitstekend! 
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Ook in de zomer: de verwendag voor (ex) kankerpatiënten. Door Corona wilden de
vaste deelnemers van de Lotgenotengroep graag samen op stap en er dit jaar geen
grootse dag van maken. 

Ze kozen zelf voor het Zuiderzeemuseum en gingen met de Belbus, inclusief vrijwillige
chauffeur, met zijn vijven op stap. 

De tickets werden gesponsord door het museum. Ze hadden een zalige dag en kwamen
pas laat op de dag thuis.

Als het gaat om het bevorderen van een gezonde levensstijl heeft Pluspunt
samengewerkt met: De Herstel Academie, RIBW, de Verbeelding, Sociaal wijkteam,
OGGZ-coördinator, SIG, BuurtzorgT en 1e lijn.

4. GEZONDE LEVENSSTIJL 

Een goed gesprek begint met goed kunnen luisteren. Maar hoe zorg je ervoor dat je
wegblijft, of je in ieder geval bewust wordt, van de oordelen en aannames die je doet.
In deze workshop ga je hiermee aan de slag en wordt duidelijk waarom we maar één
mond hebben en twee oren. 

''Luisteren zonder oordeel en aannames voor medewerkers''

De workshop 'Luisteren zonder oordeel en aannames' is speciaal bedoeld voor mensen
die thuis of in hun (vrijwilligers-) werk goed moeten kunnen luisteren zonder dat
daarbij eigen ervaringen en oordelen in de weg gaan zitten. 

DOELGROEP: MEDEWERKERS VAN ORGANISATIES IN DE
SOCIALE BASIS

''Ik vond het een goede cursus, die mij bewust maakte van mijn luistergedrag en
inzicht gaf in mijn kaders en perspectieven. Ik neem dit sindsdien mee in al mijn
werkzaamheden.''
- Leroy (deelnemer en als ervaringswerker betrokken bij lotgenotengroepen)

Aan het einde van de workshop kregen deelnemers een bewijs van deelname en een
handig kaartje met ezelsbruggetjes en tips om ze scherp te houden. 



Een project vanuit het sportakkoord dat inzet op de groep voor wie starten met
bewegen niet vanzelfsprekend is, net als het volhouden.

Onder begeleiding van een gediplomeerde docent is het mogelijk om 2 x per week aan
een sessie mee te doen. Vrouwen werken samen met en aan hun gezondheid. 

Vrouw en fit bestaat uit 2 componenten: 
Het sporten en het gezamenlijk thee en koffiedrinken. In 30 minuten bespreekt de
docent verschillende onderwerpen op het gebied van gezondheid.
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Miranda - ''Sinds ik meedoe met Vrouw & Fit
voel ik mij in het dagelijks leven meer
opgewekt en zit ik goed in mijn vel.''

4.1 VROUW EN FIT

4.2 MANTELZORG STEUNGROEP AUTISME

De bijeenkomsten voor naasten van mensen met autisme zijn ontstaan vanuit een
behoefte van deze naasten. 

Zij volgden de workshop ‘autisme belevingscircuit’ en gaven aan wat tijd te willen
vinden om met elkaar ervaringen uit te wisselen, tips te delen en steun te vinden.
Deze groep komt eens in de 6 weken bij elkaar.

Vanuit vragen uit de groep werd er soms een gast uitgenodigd die vertelde over een
specifiek onderwerp of werd er een documentaire vertoond.

Yvonne,  deelneemster van de bijeenkomsten voor naasten met mensen met
autisme: "Het brengt mij altijd weer het steuntje in de rug, het wederzijds begrip,
de tips en de humor.”



OMGAAN MET AUTISME VOOR
OUDERS, PARTNERS EN BEKENDEN

Jane - "Ik ben zo dankbaar dat ik nu weet om te
denken; dat kan ik wel i.p.v. dat kan ik niet" 

Petra,  deelneemster van de bijeenkomsten voor naasten met mensen met
autisme: "Het gaat gewoon even om jou, je kunt je hart luchten en gewoon even je
frustraties kwijt. Maar ook wordt er vaak gelachen en steunen we elkaar.”
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5. SOCIAAL WIJKTEAM

In 2021 waren er vanuit Pluspunt 3 medewerkers gedeeltelijk gedetacheerd bij het
Sociaal Wijkteam Zandvoort. Doel hiervan was en is het verminderen van de individuele
ondersteuning (maatwerk) door het collectiviseren van de ondersteuningsvragen

Eén medewerker (24 uur) was ingezet als ouderenadviseur ten behoeve van het
overbrengen van kennis en vaardigheden ten aanzien van de ondersteuning van
kwetsbare ouderen. 

Twee medewerkers (14 uur) werden ingezet als opbouwwerker ten behoeve van het
ontwikkelen van collectieve aanpakken.

Medio 2021 was vanuit de evaluatie één van de medewerkers mee gaan draaien met de
casuïstiekbesprekingen om te komen tot een beter afgestemd collectief aanbod.

Projecten met impact waren:
Inkomen op Orde, in samenwerking met Sociaal raadslid DOCK en SWT.

Vrijwilligers werven en ondersteunen. Inbreng van Positieve Gezondheid, dat wil
zeggen verder kijken dan de financiën, deelnemers niet loslaten en hen ondersteunen
in/naar de volgende stap in een ander leefgebied.

Formulierenwerkplaats, in samenwerking SWT. Faciliteren, overleggen met bibliotheek.
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6. RAAD VAN TOEZICHT

Ook voor de RvT was 2021 een jaar vol Covid-19 maatregelen waardoor nagenoeg alle
vergadering via Zoom of Teams zijn gehouden. Naast 5 reguliere vergaderingen heeft
de RvT een aantal keren tussentijds overleg gehad. 

Samen met de Directeur-bestuurder is periodiek de vinger aan de pols gehouden voor
de steeds wisselende coronamaatregelen en is de gewijzigde locatie van het
Jeugdhonk in een extra overleg doorgesproken.

Daarnaast is de gemeente Zandvoort in 2021 gestart met aanbestedingsprocedures in
zorg en welzijn. Dit kan zorgen voor spannende tijden voor Pluspunt. De RvT
ondersteunt de directeur-bestuurder om deze procedures met succes op te kunnen
volgen.

In 2021 is de samenstelling van de RvT gewijzigd. Marion Corte en Hans Verduin
hebben afscheid genomen van de RvT en de ontstane vacatures zijn ingevuld door Erik
van der Zee en Hans van Dinther. In november heeft de voltallige RvT met veel
interesse deelgenomen aan de door Esther Madera gegeven training Positieve
Gezondheid.

De RvT hanteert een collectief en integraal verantwoordelijkheidsmodel en is
sparringpartner voor de directeur-bestuurder. 

Zij richt zich bij het toezicht, naast het in beeld hebben en krijgen van mogelijke
risico’s, in toenemende mate op de besturing en beleidsontwikkeling van Pluspunt.

7. KLACHTENCOMMISSIE

Welzijn Bloemendaal, WijHeemstede en Pluspunt Zandvoort hebben een gezamenlijke
klachtencommissie.

De klachtencommissie bestond in 2021 uit: dhr. P. Blomjous (vz), dhr. A. Woutersen en
mevr. Schoorl-de Bondt.
In 2021 zijn er geen klachten bij de klachtencommissie binnengekomen.



De PVT heeft in 2021 diverse vergaderingen gehad, 3x onderling en dan nog 4x met
de directie. Eén vergadering werd bijgewoond door een lid van de Raad van Toezicht.

Besproken punten en genomen besluiten: 
Het infopakket voor alle medewerkers is nu volledig;
Er is ingestemd met het door de directie voorgestelde organogram.

Er is een externe vertrouwenspersoon benoemd. In 2022 zal het plan t.a.v. hybride
werken verder worden uitgewerkt.

8. PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING

9. FINANCIELE KERNCIJFERS

In de jaarrekening zijn opgenomen het exploitatieoverzicht over 2021, de balans per
31 december 2021, de begroting 2021 alsmede het exploitatieoverzicht over 2020 en
de balans per 31 december 2020. 

Voorts zijn toelichtingen opgenomen bij het exploitatieoverzicht en de balans per 31
december 2021.
Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo van 
€ 1.303. 

De bestemmingsreserve voor 2022 bedraagt €25.000,-.
In 2021 waren er gemiddeld 12,5 fte's werkzaam exclusief 1,0 fte ingehuurde
medewerkers en 225 vrijwilligers.
Vorig jaar stonden er gemiddeld 11,5 fte's op de loonlijst.
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BIJLAGEN

In de bijlagen staan alle cijfers op een rij betreft deelnemersaantallen bij verschillende
initiatieven. Ook de online bezoekers van o.a. de verschillende websites worden hierin
meegenomen.



I II III IV V

Bezoek 22 - - -

Wandelen/
fietsen

15 - - -

Biljarten - 407 3 -

Biljarten intro - - 6 9

Biljarten PP - 100 2 18

Bloemen
workshop

- 39 19 3

Breiclub - 159 6 27

Burendag - - 51 1

De Eetclub - 164 5 33

Inlooppunt - 256 9 28

Verhalen
middag

- - 9 1

De Eetclub PP - 284 5 51

Jamsessies - - 4 6

Koffie-in - 337 6 56
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I III IV V

Kom je OOK eten? 1092 14 76

Kunstgeschiedenis 97 16 6

Muziek Luisteren 194 6 38

Nuttige Steken 125 6 20

OOk Samen
activiteiten

398 3 122

OOK Samen zondag 87 10 9

Scootmobiel
club

38 10 10

Open Atelier - 9 12

Positieve herinneringen
verbeelden

- 4 1

Lotgenoten
groep kanker

- 7 7

Verwendag (ex)
kankerpatienten

- 9 1

De Locomotief 170 6 30

I: Initiatief 
II: Cliënten 
III: Aantal deelnemers 
IV: Gemiddeld aantal deelnemers 
V: Bijeenkomsten 

I. ONTMOETEN 



I II III IV

Depressiegroep - 6 52

Denderen door de duinen - 13 10

Herstelgroep verslaving - 10 52

HOP training - 5 4

Luisteren zonder oordeel - 11 2

Niemand Verzandt training - 2 2

Niemand Verzandt
voorlichting

17 3 5

Massagestoel 382 - 1

Voel je fit 355 4 80

Vrouw en fit - 9 30

Yoga en Meditatie 43 6 17

Zwemmen 15 15 13
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II. GEZONDE LEVENSSTIJL III. OPVOEDEN & OPGROEIEN

I II III IV V

Chill Out - 225 19 12

Jeugdhonk 
jan-jul

- 36 12 3

Jeugdhonk 
sept-dec

- 234 10 24

Jeugdhonk Huiskamer - 699 11 63

Jeugdhonk
vakantiehuiskamer

- 270 12 21

Jongerenwerk
The Mix

- 93 3 28

Jongerenwerk
Sport

- 314 5 62

Losse 
activiteiten

- 88 10 9

Individuele 
gesprekken

4 - - 2

I: Initiatief 
II: Cliënten 
III: Aantal deelnemers 
IV: Gemiddeld aantal deelnemers 
V: Bijeenkomsten 



I II III IV V

Belasting
aangifte

204 - - -

Financiële
administratie 

20 - - -

Uw inkomen in orde - 48 - 1

Formulieren
werkplaats

- 54 - 1

Alarmering - 13 - -

Alarmering
aansl/afsluiten

- 3 - -

Alzheimer trefpunt - 6 - 3

Mantelzorg 
Autisme

- - 7 6

Mantelzorg
PP

- - 7 6

Mantelzorg
DBT

- - 6 6

Computer, tablet
smartphone cursus

- 11 - 2
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IV. REDZAAM

I II III IV V

Computerhulp 33 - - -

Digitaal Spreekuur - 10 - 4

De Telefooncirkel - 1071 3 365

Groen doen - 143 - 62

Goud in de wijk toeleiding 7 - - -

Herstel het samen - 4 - 1

Klussen in en om het huis 45 - - -

Nederlandse les cursus - 44 - 57

Nederlandse les 3 - - -

Niemand verzandt bemiddeling 229 - - -

Ouderen
adviseur clientcontacten

487 - - -

Ouderen
adviseur huisbezoek

89 - - -

Sociaal Werk Clientcontacten 63 - - -

I II III IV V

Preventief
huisbezsoek 80+

6 - - -

Begeleid
booschappen doen

7 - - -

Boodschappen doen 29 - - -

Belbusritten (enkel) 88 - - -

Vervoer 83 - - -

Senioren en veiligheid - 31 - 2

Training dementie
vriendelijke samenleving

- 8 - 1

Vermijd vallen - - 5 8

MHFA - 6 - 1

I: Initiatief 
II: Cliënten 
III: Aantal deelnemers 
IV: Gemiddeld aantal deelnemers 
V: Bijeenkomsten 
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Websites Bezoekers Pageviews

VIP-Zandvoort 10100 22680

Pluspunt 25795 78258

De Blauwe Tram 21741 47707

OOK Zandvoort 6643 10354

Initiatief Klussen Aant.
Bijeenk.

Belbus zondagen - 8

Belbus 52 weken - 52x5

Plusdienst (balie) - 52x5

Plusdienst
(telefoondienst)

- 52x5

Uitvoering
plusdienst

2778 -

I: Initiatief 
II: Cliënten 
III: Aantal deelnemers 
IV: Gemiddeld aantal deelnemers 
V: Bijeenkomsten 



Onze Kernwaarden:
''Verbindend, met plezier en klantgericht''

Flemingstraat 55
2041VW Zandvoort
023-5740330
www.pluspuntzandvoort.nl


