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2015 was een spannend jaar van grote veranderingen in het sociaal domein. 
Nieuwe wetgeving, meer bevoegdheden voor de gemeente en de komst van 
het sociaal team als regisseur voor alle hulpverlening. Tegelijkertijd wordt een 
groter beroep gedaan op vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke 
organisaties om hulp laagdrempelig te organiseren. Dat vergt nieuwe 
oplossingen en allianties, een spannende zoektocht.
 
Centraal staat de eigen kracht van burgers en van de gemeenschap. 
Servanda organiseert dienstverlening en activiteiten om de eigen kracht te 
versterken. Ook verbindt en ondersteunt Servanda mensen en partijen. 
In dit verslag geven we in vogelvlucht een beeld van de resultaten.
We zijn trots op hetgeen we in 2015 hebben
bereikt samen met de vele vrijwilligers en 
partners.  

Dank voor uw vertrouwen en inzet.
 
Susanna Kos
directeur

Servanda heeft als brede welzijnsorganisatie voor alle inwoners van 
Hardinxveld-Giessendam de missie: activeren - vinden - verbinden. 
Servanda biedt activiteiten, advies en dienstverlening aan die de 
inwoners in hun eigen kracht en in hun onderlinge samenhang 
versterken. 
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Servanda heeft alle werkzaamheden binnen de begroting 
uitgevoerd, met een exploitatie van € 734.000,-.



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, spelender-
wijs, 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 indi-
catie huishoudelijke hulp, 
voedselbank en woning-
urgentie. Voor jongeren is er 
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

Buurtwerk

6737  deelnemers

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

Jeugd- en jongerenwerk

1655  deelnemers

883  deelnemers

2287  deelnemers
Steun voor mensen die het 
even niet alleen redden. Door 
middel van mantelzorg onder-
steuning, Alzheimercafé, sig-
nalerend huisbezoek, het 
maatjesproject, Hulp bij Thuis- 
administratie, de klussendienst
en het Steunpunt Vrijwilligers- 
werk. Ook ondersteuning voor 
organisaties bij het opzetten 
van nieuwe projecten zoals 
Serve the Village en het Taal-
café.
Nieuw: Steunpunt Mantelzorg.

Ondersteuning en 
bemiddeling

1120  deelnemers

Activiteiten voor en door de
buurt om betrokkenheid en
sociale cohesie te bevorderen,
zoals de wijktafel en Sport en 
Cultuur in de Buurt.

4053  deelnemers 



NIEUW OPGEZET IN 2015

In november 2015 heeft Servanda een steunpunt mantelzorg geopend. 
Via dit fysieke en digitale loket bundelen we de informatie en ondersteun-
ing rond mantelzorgers. Wethouder Baggerman opende het Steunpunt 
waarna de aanwezigen werden uitgenodigd voor de “ mantelzorgquiz”, 
gezellig en ook nog leerzaam. De speerpunten zijn vinden, versterken, 
verlichten en verbinden.

Steunpunt Mantelzorg

Speel-In nu ook voor kinderen met beperkingen

Na een vraag vanuit Syndion zijn er tijdens de Speel-In speciaal activiteiten 
georganiseerd voor kinderen met een beperking. Waaronder een belevings- 
theater samen met “ ’t Mimegebeuren”, dat veel indruk maakte. Op deze 
manier is de Speel-In voortaan nog beter toegankelijk voor alle kinderen in 
Hardinxveld-Giessendam.

Servicepunt Toeslagen

Een groeiend aantal inwoners vond de weg naar het sociaal raadslieden- 
werk. Daar is nu ook een vrijwilliger voor aangetrokken, die o.a. onder- 
steunde bij de aanvraag van DigiD’s. In maart 2015 is het Servicepunt 
Toeslagen operationeel geworden, een aanwinst voor de dienstverlening.
We kunnen nu toeslagen direct aanvragen en / of wijzigen.

Sportcarrousel voor kinderen en senioren

Vanaf juni heeft de sportcoach in samenwerking met 7 sportverenigingen 
en 5 scholen hard gewerkt aan het opzetten van een sportcarroussel. 
De doelstelling was het activeren en in beweging brengen van de school-
gaande jeugd en het kennis maken met sportverenigingen. Het was een 
geweldig succes.
In november werd er voor het eerst ook een sportcarrousel voor senioren 
georganiseerd. Door actieve deelname van 5 verenigingen konden 
senioren tijdens deze sportieve week kosteloos meedoen aan zwemmen, 
bewegen in de gymzaal, tennissen, voetballen, jeu de boules en koersbal 
spelen en een cursus valpreventie volgen. Een geslaagd evenement met 
groeipotentie.
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UITGELICHT !

In september werd het West-
park als 3e locatie geopend 
voor wekelijkse buitenspel-
activiteiten! 

Buitenspelen
Westpark

Steunpunt Vrijwilligerswerk 
ondersteunde het project 
Serve the Village: meer dan 
100 vrijwilligers uit 5 verschil-
lende kerken staken de 
handen uit de mouwen voor 
andere inwoners.

Serve the Village

Informatieavond JIP 
Jip en het Jongerenwerk 
organiseerden samen met de 
jongeren zelf een voorlichtings-
avond met als thema: Seks, 
Drugs & Alcohol.  Met voor-
lichting door dr. Hammers, 
de wijkagent en een ervarings-
en verslavingsdeskundige van 
Stichting Voorkom.

De prijs “ Held van de Speel-In” 
uitgereikt aan twee vrijwilligers die 
zich al jaren enorm inzetten:

 
Wilma Lock en Cor Speksnijder

HELDEN
van de Speel-In

Donderdag 1 oktober- Een zeer succesvolle Doe en Informatiebeurs Senioren met 545 bezoekers.

25 sept. 2015
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