
‘van Houten&co’ IN CORONATIJD
f a s e  3 :  1  s e p t e m b e r  t / m  3 1  d e c e m b e r  2 0 2 0

TEAM VERHUUR  
& BEHEER  

Zalen verhuren,  
zakelijk en  

maatschappelijk.

  

MAATSCHAPPELIJK
BELANG? 

Welke huurders zijn van

KWETSBARE  
GROEPEN 

MINDER  
KWETSBARE 

GROEPEN
 

“HUURDERS ZIJN BLIJ MET FLEXIBILITEIT EN SERVICE DIE WE BIEDEN” 

BEHEERDERS: 
“We waren eerst vooral politie-

agent aan het spelen. 
Wat mag wel, wat mag niet?”

“Op een gegeven moment  
weten ze het wel:  
1,5 meter afstand!”

“Daardoor kunnen we wel  
minder mensen kwijt...”

“Prachtige looproutes 
en desinfectiezuilen”

PLEK VOOR  
VRIJWILLIGERS 

“Het werk ligt stil, 
maar contact 

tussen vrijwilligers 
blijft essentieel”

“Een plek voor 
dagelijkse bakkie 

koffie”

“Even eruit”

“TIJD VOOR ONDERHOUD 
waar anders geen tijd voor is...”

- Nieuwe verlichting
- Nieuwe tv
- Schilderen

- WC’s aanpakken
- Opruimen

- ... 
“ER IS ALTIJD WEL WAT”

App-groep  
met vrijwilligers:

contact!

BEHOEFTE
AAN CONTACT 

DE KLUSSENDIENST: 
kleinschalige klussen in huis voor

ouderen en gehandicapten + 
signaleren van problemen  

bij mensen thuis.

“In verband met corona  
minder klussen uitgevoerd.
Meer klussen in panden.
Meer gesprekken met 

vrijwilligers: ‘Ik mis contact 
met mijn collega’s’ ”

TUINONDERHOUD: 
“Meeste vragen 

stapelden  
zich op.” 

 
“Met vrijwilligers 

biijna  
alle vragen kunnen 

afronden”

COÖRDINATOR MANTELZORG: 
 

“Waarderingsmarkt met meer dan 
1000 bezoekers ging niet lukken...

PLAN B: 
Coronaproof waarderen

Keuzepakketten afhalen  
op gemeentehuis...

500 aanmeldingen...
te groot risico!

Communicatie: 
“Niet afhalen +  

niet teveel aandacht trekken...”

Brieven gestuurd

+ 200 extra aanmeldingen...

Alle pakketten
bezorgen!

Puzzel: hoe doen we dit
coronaproof?

Beperkt aantal vrijwilligers  
(ongeveer 25) via oproep

800 pakketten bezorgd!!

WE HEBBEN VEEL GESCHAKELD  
EN DINGEN ANDERS OPGELOST.”

“Coördinatie ism 2 vrijwilligers 
heeft veel tijd gekost!”

“Daarnaast luisterend oor voor
mantelzorgers. Die hebben het 
extra zwaar, bijv. gezinnen met 
kinderen met beperking thuis.”

“Ik kan het minder makkelijk 
delen met anderen”

VLUCHTELINGENWERK
 
Maatschappelijke begeleiding van  
statushouders die in Houten komen:
- praktische begeleiding (woning, huur,  
   school, wegwijs in samenleving)
- start inburgering 
- stimulering participatie/integratie

“Samenwerking met partners 
heeft deuk opgelopen  
door thuis werken”

“Inburgering loopt achter en 
gaat langer duren doordat  

inburgeringslessen stil lagen”

“Overleg met vrijwilligers  
telefonisch en digitaal  

ivm lockdown”

“Lastig om vertrouwensband op 
te bouwen, veel blijft  

onbesproken...
Minder gesprekken over  
gevoelige onderwerpen.”

“Tussen juni en december  
weer fysiek overleg 

en alle gezinnen bespreken:  
dit is belangrijke  
informatiebron!”

KWETSBARE DOELGROEPEN
Zoals: ouderen, mensen met psychische  
kwetsbaarheid, licht verstandelijke beperking.

“Inperkingen van dagbesteding:  
alleen koffie drinken, zonder spelletjes  
en lunch... Kleinere groepen (max. 8p.)... 

Hoe indelen? Rouleren? Planning is gepuzzel!”

“Op zoek naar alternatieven... 
Kaartje sturen?”

“Zoveel mogelijk mensen in  beeld houden: 
bellen, 1-op-1 bezoekjes...  

Niet voldoende? > MOTTO-bezoekdienst.“

 
SIGNALEN

- 2e lockdown is zwaarder
- mensen zijn het beu
- toch naar buiten en  

elkaar opzoeken...

“Corona?  
Ik ga l iever dood dan dat ik

geen sociaal contact meer heb.. .”

“Intensief kwartaal: 
i.s.m. partners investeren in sa-

menwerking en verdieping.”

“Uitgestelde trainingen voor vrij-
willigers en beroepskrachten inge-

haald”

“Extra workshops voor vrijwilligers 
georganiseerd”

WAARDEVOLLE 
VERBINDINGEN 

MOTTO THUISBEZOEK OUDEREN

Praatje en luisterend oor,  
voor vragen van klein tot groot. 
Mooie ontmoetingen, digitaal en  
fysiek, waar je blij van wordt!”

Effect: contacten dragen bij  
aan levensvreugde!  

Soms ook via de telefoon.”

Veel ouderen missen contact. Ze hebben een klein sociaal  
netwerk en zijn alleen. “Ik was al eenzaam.’“

“We l k om  i n  
m i j n  we re l d . . . ”


