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In 2016 heeft Servanda weer op allerlei gebieden inwoners van Hardinxveld- 
Giessendam mogen ondersteunen. Samen met nog meer vrijwilligers en 
partners dan de vorige jaren. Een mooie prestatie, zeker gezien de nieuwe 
kaders die het landelijk en gemeentelijk beleid ons
aanreiken. De gemeente kiest voor een andere manier van werken en van 
subsidiëren en dat brengt veel verandering met zich.
 
In een tijd van verandering is het belangrijk om goed in de spiegel te kijken.
En dat hebben we in het najaar van 2016 gedaan. Met vragen als: Wat is
onze rol? En: Hoe kunnen we in de nieuwe situatie nog beter ondersteunen. 
Servanda verandert van welzijnsorganisatie naar sociaal makelaar. 
We veranderen maar blijven een verbindende organisatie. En verbinden, dat 
doen we samen. Daarom onze hartelijke dank voor alle inzet en vertrouwen 
van vrijwilligers, beroepskrachten en partners.

Susanna Kos
Directeur 

Servanda bundelt de kracht van inwoners, professionals en 
organisaties rondom persoonlijke en maatschappelijke 
vraagstukken.

Servanda heeft alle werkzaamheden binnen de begroting 
uitgevoerd, met een exploitatie van € 730.000,- en een 
saldo van € 9.400,-.

Bij elkaar komen is een begin,
bij elkaar blijven is vooruitgang,

met elkaar samenwerken is succes.
        -  Henry Ford



BASISFUNCTIES

Cursussen en activiteiten voor
volwassenen, zowel recreatief
als informatief.
O.a. Bridge, Zumba aerobics,
taallessen, hobbygroep de
Baanbrekers en de Dag van
de Ouderen.

Volwassenenwerk

Activiteiten voor kinderen van
4-12 jaar om zich samen 
spelenderwijs te ontwikkelen.
Zoals de techniekgroep, kook-
cursus, kinderinstuiven,
buitenspelactiviteiten,
meidenmiddagen en de
Speel-In.

Kinderwerk

Vraagbaak voor moeilijke 
kwesties en situaties, advies 
en hulp op sociaal-juridisch 
gebied en op het gebied van 
de Wmo en zorg. 
Ook indicatie huishoudelijke 
hulp,voedselbank en 
woningurgentie. Tevens 
organisatie voorlichtings-
bijeenkomsten en het 
Jongeren Informatie Punt.

Informatie en advies

Toelichting op de aantallen deelnemers in dit jaarverslag: 
behalve deelname aan de Baanbrekers en volwassenencursussen zijn alle gegevens cumulatief. 3

Deelnemers:

Het stimuleren van de per-
soonlijke ontwikkeling van
jongeren. Via ambulant werk,
maatschappelijke stages en
inloopavonden.

Jeugd- en jongerenwerk

Deelnemers:

Deelnemers:

Deelnemers:

Steun voor mensen die het
even niet alleen redden. Door
middel van o.a. 
Steunpunt Mantelzorg, Alzhei-
mercafé, het maatjesproject, 
Hulp bij Thuisadministratie, 
de klussendienst en het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
Ook ondersteuning voor
organisaties bij het opzetten
van projecten zoals Serve the 
Village, werkgroep Kerk en 
Vluchtelingen en het Taalcafé.
Nieuw: Activerend huisbezoek
en Voorkomen van Uithuis- 
zettingen.

Ondersteuning en 
bemiddeling

Deelnemers: 6296

1378 

937

2109

1935

Buurtwerk

Activiteiten voor en door de
buurt om betrokkenheid en
leefbaarheid te bevorderen,
zoals de wijktafel en Sport en
Cultuur in de Buurt.
Nieuw: portiekgesprekken en
leerlijn Bewegingsodonderwijs. 

Deelnemers: 5266



NIEUW OPGEZET IN 2016

Om de hulpvragen van onze oudere inwoners goed in beeld te hebben, 
bezoeken onze vrijwilligers alle senioren die 78 worden. Gelukkig blijkt dan 
vaak dat zij nog veel zelf kunnen. In 2016 zijn we gaan nadenken hoe dit 
Signalerend Huisbezoek nog beter kan aansluiten bij hun eigen kracht.
Dit leidde tot een nieuw plan en werkwijze van Activerend Huisbezoek: 
onze vrijwilligers geven informatie en verwijzen senioren door naar de juiste 
hulp waar nodig.

Activerend Huisbezoek

Portiekgesprekken

De komst van meer statushouders naar de gemeente leidde in 2016 tot 
veel inzet van onze inwoners, vaak via kerken, om hen goed op te vangen. 
Daarnaast ontstonden er vragen en soms spanningen. We hebben daar-
voor samen met Omnivera GWZ en Vluchtelingenwerk Nederland en 
Servanda portiekgesprekken opgezet. De eerste bijeenkomst werd geor-
ganiseerd in de Vijverhof. Bewoners werden deur aan deur persoonlijk 
uitgenodigd en velen kwamen ook. De insteek in deze bijeenkomsten is 
kennismaking waarbij de statushouders kunnen vertellen over waar ze van-
daan komen en wat ze hebben meegemaakt. Zo ontstond meer begrip en 
was er ruimte om samen naar antwoorden te zoeken.

Voorkomen van uithuiszettingen

In 2016 is samen met Omnivera GWZ en het Sociaal Team gewerkt aan 
een convenant ’Voorkomen van uithuiszettingen‘. Als huurders op tijd hulp 
krijgen bij het oplossen van huurachterstanden kan erger vaak voorkomen 
worden. Dat vraagt een hechte samenwerking tussen organisaties en 
uiteraard inzet van de huurder zelf. Omnivera GWZ heeft eind 2016 zes 
huurders met huurachterstanden doorverwezen waarvan de helft 
ondersteuning heeft geaccepteerd. De anderen konden het zelf oplossen 
of wilden geen hulp. 

 Leerlijn Bewegingsonderwijs

De sportcoach heeft hard gewerkt aan het verbeteren van de leerlijn met 
als doel intensiever bewegen met meer variatie, natuurlijk gekoppeld aan 
plezier in bewegen. Alle 800 leerlingen van de Rehobothschool, de 
Ichthusschool en de Koningin Wilhelmina School zijn volgens de nieuwe 
leerlijn aan het bewegen. De sportcoach adviseert de leerkrachten waar 
nodig.
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UITGELICHT !

Sportcarrousel
Alle basisscholen in Hardinxveld-
Giessendam hebben dit jaar 
deel genomen aan de sport-
carrousel. Hun leerlingen konden 
daardoor via 8 sportverenigingen 
kennismaken met verschillende 
sporten, in een periode van 
vier weken. 

7X scholen = 1152 leerlingen

Onze speciale dank aan alle vrijwilligers en sponsoren. 

Samen 
maken we 
het verschil!

BEDANKT

De kinderen van de kookcursus 
bezochten de Albert Heijn en de 
keuken van Pedaja.

EXCURSIES

Naast een goed bezochte informatie-

beurs zijn er dit jaar ook activiteiten 

georganiseerd in De Lange Wei, 

Waardeburgh en Tiendwaert voor 

mensen die er niet meer naar toe 

kunnen. 
  Honderdvijftig 

  bewoners 

  genoten van 

  het optreden 

  van een

  koor.

Dag van de Ouderen

Koffiedrinken bij Deelcafé de 
Buurman.
Wandeling met de wijkambassadeur.
Bezoek aan museum de Koperen 
Knop. 
Zwemmen bij De Duikelaar.
Creatieve activiteit bij 
De Baanbrekers.
Diner in De Lange Wei. 

Week van de Mantelzorg
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