
‘van Houten&co’ IN CORONATIJD
f a s e  1 :  9  m a a r t  t / m  9  m e i  2 0 2 0

PRESENT ZIJN

ECHT LUISTEREN
de vraag achter de vraag horen

VERTROUWEN OPBOUWEN
een stabiele factor zijn

PERSOONLIJK CONTACT
op een manier die bij de leeftijd past

“Het gaat goed, 
ik red me wel...”

AutoMaatje:
“Al pratend hoor je zorgen en  
wat er bij mensen speelt”

AUTOMAATJE: 
“In plaats van mensen zijn

we spullen gaan rijden. 
Daarbij hebben we contactloos 

betalen mogelijk gemaakt,  
met wél een 1,5 meter-praatje 

aan de deur.”

AUTOMAATJE: 
“Matchmaker neemt ook  

bij telefonisch contact de tijd  
om even te praten”

Houten voor Houten is samenwerking tussen:  
EGH Evangelische Gemeente Houten, GKV Het Kruispunt, Protestantse 
gemeente Houten, NGK De Lichtboog, Rooms Katholieke Kerk Houten, 

Moskee Houten, stichting Present Houten, Voedselbank Houten, Sionkerk, 
R.K. Parochie Paus Johannes XXIII, ‘van Houten&co’, Viveste, het Rode Kruis, 

Lionsclub Houten en vele vrijwilligers.

App-groep 
“Help de zonnebloem groeien!”

gaat om contact

IEDEREEN GAAT ER  
ANDERS MEE OM:

“ik ben bang”
“ik mis de contacten” 

“het valt wel mee allemaal”
“ik begrijp het helemaal”

“ik vind het echt niet leuk meer”
“ik kan gewoon op vakantie”

KWETSBARE GROEP GROEIT
“Hoe langer het duurt, hoe groter de 

kwetsbare groep wordt. Focus  
verschuift van fysieke gezondheid naar 
mentale gesteldheid. Dit is zorgelijk.”

LEREN OMGAAN MET ONLINE CONTACT 
kost tijd. Dit vraagt iets anders van  

vrijwilligers en onze organisatie. 
Nu uitbouwen!

ZOMERSCHOOL gaat niet door...  
moeilijk besluit!  

Discussie, begeleiding nodig, 
omdenken... 

Wat kan wel?HOUTEN VOOR HOUTEN
Aanhaken bij buurtprojecten 

voor mensen die hulp en 
contact nodig hebben

“Er is veel VRAAGVERLEGENHEID.  
In contact met mensen ontsluit de vraag pas.  

Actief contact zoeken en present zijn. Voor als het nodig is. 
Even een praatje op de WhatsApp of WordFeud.”

HOUTEN VOOR HOUTEN:
Zo laag mogelijke drempel met 

            1 telefoonnummer
 1 website

Sociaal werkers zoeken juist nu contact. Als consulent Welzijn, jongerenwerker, vluchtelingenwerk, rond 
activiteiten of opbouwwerk. Als verbinder tussen bewoner en vrijwilliger zoeken we juist nu naar 
oplossingen. Met ANWB Boodschappenservice ipv Automaatje, belcontact met kwetsbaren en mantelzorgers 
en het oprichten van Houten voor Houten. Sociaal werkers doen dat werk vaak onzichtbaar, maar zijn 
aanwezig in de haarvaten van samenleving.

SAMENWERKING
krijgt impuls door  

corona-maatregelen.

QUALITY TIME VOOR JONGEREN 
“Ik heb ff behoefte aan aandacht...

ik wil een uur afspreken met een 
jongerenwerker en zelf bepalen wat 

we doen”

Jongerenwerker:
“Jongeren zijn zeker betrokken bij 

de situatie en spreken elkaar daarop 
aan. Ze doen het goed!” 

FLADDEREN gaat niet door...  
‘van Houten&co’ Jongerenwerk 
kijkt samen met Scouting en  
andere kernpartners hoe we  

alternatieve zomeractiviteiten 
kunnen organiseren.

WENDBAAR Z IJN
“Perspectief in werk verandert continu!

Onszelf creatief en flexibel blijven uitvinden.
Voortdurend meebewegen!” “Dit is onze kwaliteit!

met onze passie en drive 
kunnen we dit!”

    
 FLEXIBEL  EN

INNOVATIE EN CREATIVITEIT

ZORGEN BIJ JONGEREN:
- gezondheid opa’s & oma’s

- over de toekomst
- eenzaamheid
- daginvulling

- ruzie en stress thuis
- school

- sociale contacten missen

JONGERENWERK: 
“We richten nu vooral op 1-op-1 contact. Samen met BOA’s en  

wijkagenten de straat op met de vraag “Hoe gaat het met je?”

PROGRAMMA MEIVAKANTIE 
van Jongerenwerk omgebouwd: 
10 activiteiten geannuleerd en 

omgebouwd naar digitaal. 
Bijv. huishouden meenemen in online spel.

DIGITAAL JONGERENCENTRUM 
op Discourt Platform opgericht  

samen met 26 jongeren.

“Als verbinder tussen inwoners, 
vrijwilligers en organisaties zoeken 

we juist nu naar oplossingen!”

Hoe kunnen we dit  
duurzaam maken?

ONLINE BINGO
voor ouderen!

‘van Houten&co’ brengt 
netwerk bij elkaar  

(faciliterend)

“Eh....”


