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Contact- en overige gegevens
Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.
Postbus 1131, 2302 BC Leiden
Telefoonnummer: 071 - 20 321 20
e-mail: info[at]VoorElkaarLeiden[.]nl
Bankrekeningnummer: NL85 TRIO 0379 6111 12
KvK Den Haag: 50804278
Facebook-pagina: https://www.facebook.com/StichtingVoorElkaarLeiden
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*Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. is een interkerkelijk diaconaal platform van
waaruit diverse sociaal-maatschappelijke vrijwilligersprojecten in de Leidse regio
worden georganiseerd. Stad- en streekgenoten met een concrete hulpvraag
worden door de projecten van Voor Elkaar Leiden e.o. gekoppeld aan een of
meer vrijwilligers, meestal afkomstig uit de aangesloten kerkelijke gemeenten en
studentenverenigingen. De stichting vervult deze rol als 'kerkelijke partner' in
actieve samenwerking met lokale overheid, professionele instellingen en andere
vrijwilligersorganisaties.

Voorwoord
Leiden, april 2020.
Met een gevoel van dankbaarheid kan het bestuur van de stichting Voor Elkaar Leiden en omstreken
het jaarverslag over 2019 aanbieden. Die dankbaarheid gaat natuurlijk uit naar alle vrijwilligers, die
afgelopen jaar in een van de vrijwilligersinitiatieven van Voor Elkaar hun hart en handen hebben laten
spreken voor hun medemens. Ook bedankt het bestuur verschillende partijen die het werk van de
stichting weer financieel mogelijk hebben gemaakt in 2019: fondsen, woningcorporaties, bedrijven,
diaconieën, particuliere sponsoren en de burgerlijke gemeenten in de Leidse regio die via subsidie
direct of indirect hebben bijgedragen. Het landschap van welzijnswerk zat in verschillende gemeenten
2019 duidelijk in een veranderingsproces; als Voor Elkaar Leiden e.o. willen we doorgaan met onze
manier van werken: in samenwerking en afstemming met andere maatschappelijke organisaties op
zoek naar de medemens die onze hulp nodig heeft. Daarbij streven we professionele kwaliteit na,
maar zullen daarbij het vuur van vrijwilligheid bewaren. Het motto blijft “vrijwillig wat vrijwillig kan,
betaald wat betaald moet”.
Op moment van schrijven gaat de wereld door een gezondheidscrisis, waarvan de maatschappelijke
en economische effecten nog niet goed te voorspellen zijn. Wel gaat Voor Elkaar Leiden e.o. ook in
2020 - deo volente - verder met het bij elkaar brengen en ondersteunen van inwoners van deze regio
die hulp nodig hebben en hen die die hulp willen bieden.

Guido Terpstra
Voorzitter stichting Voor Elkaar Leiden e.o.
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HiP Leiden e.o. – Hulp in Praktijk
HiP biedt praktische, persoonlijke hulp voor mensen die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen
op een eigen sociale netwerk. HiP is op 16 april 2011 in Leiden van start gegaan en op
1 januari 2014 in Leiderdorp. De hulp die HiP biedt is een aanvulling op de professionele
hulp van organisaties. HiP onderhoudt daarom goede contacten en stemt regelmatig af met deze
maatschappelijke organisaties.
HiP wordt georganiseerd door Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. met samenwerkende kerken in Leiden,
Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten en de landelijke vereniging HiP. De coördinerende werkgroep
van HiP bestaat uit drie helpdeskmedewerkers en een coördinator.

Resultaten HiP Leiden e.o.
HiP Leiden e.o. heeft in 2019 circa 566 keer hulp
geboden aan 99 personen en gezinnen. De hulp werd
geboden door ca. 100 vrijwilligers uit 12 lokale kerken
en twee studentenverenigingen.

HiP belangrijk in een participatiemaatschappij
In de door de bezuinigingen veranderde
maatschappij, is de eigen kracht van burgers
belangrijk. Dit maakt kwetsbare burgers
kwetsbaarder en de HiP-formule onmisbaar!

Wat waren de hulpvragen?
 Praktische hulp bij post, administratie en (belasting)formulieren,
boodschappen doen, opruimen/ordenen en inpakken, verplaatsen van spullen of helpen bij
inrichting,
(technisch) klusje in huis of tuin (ophangen gordijnen of keukenkast, verven, meubelbouwpakket
in elkaar zetten, slot vervangen, vloer leggen, onkruid en snoeiwerk),
het aansluiten van apparatuur/computer/ internet/lampen/elektriciteit,
opnemen watermeterstand, oppassen, hondje uitlaten, voedselpakket ophalen,
verhuizen/ophalen spulletjes of urgent tijdelijk huishoudelijk werk;
 Luisterend oor, vervoer of begeleiding naar arts, ziekenhuis of ander urgente bezoek,
ondersteuning bij mantelzorgers, Nederlandse taal, huiswerkbegeleiding, kookles, leren fietsen of
met computer/tablet/smartphone omgaan;
 Hulp en gezelligheid (bezoekvriend(in)) via bezoek of wandelen.
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Serve The City Leiden e.o.
Voor het 13e jaar mochten we vanuit/met lokale kerken en christelijke studentenverenigingen
Serve the City-dagen organiseren.
Vanwege onvoldoende medewerkers in het “voorjaarsteam” waren we in 2019 niet in de gelegenheid
projecten voor en met kwetsbare groepen te organiseren. Andere jaren organiseerden we o.a. een
Voetbaltoernooi met ex-gedetineerden, Tuinwerk voor bewoners die niet door HiP en Present
geholpen konden worden en met uitgeprocedeerde vluchtelingen iets leuks, ontspannens en creatiefs.

Serve the SintCity
Voor de 7e keer is de Sinterklaasactie georganiseerd voor gezinnen die financieel gezien geen kans
zagen om cadeautjes voor hun kind(eren) te kopen. Via de Voedselbank, SchuldHulpMaatjes,
Vluchtelingenwerk en Rosa Manus ontvingen ouders een uitnodiging om hun kinderen op te geven
voor deze actie. Dit leidde uiteindelijk tot 289 kinderen uit 124 gezinnen.
Aan vrijwilligers werd gevraagd een cadeau van €10,- te kopen voor één van de kinderen of om een
donatie te doen. Hiervan werden cadeaus en jutezakken gekocht. Kleurboeken, inpakpapier en lekkers
kregen we van lokale winkels en bedrijven. Ook kregen alle kinderen een extra cadeau en natuurlijk
leuke gedichten.
Op 30 november werden cadeautjes ingezameld, ingepakt en uiteindelijk kreeg ieder gezin een heuse
Sinterklaaszak vol met leuks, lekkers en gedichten.
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SchuldHulpMaatje Leiden e.o.
SchuldHulpMaatje helpt met getrainde Maatjes financiële
problemen bestrijden en voorkomen; Ze zijn vrijwillig een
steun en toeverlaat (en een uitkomst!) voor wie het
omgaan met geld niet meer de baas zijn: preventief,
tijdens een schuldsanering of bij nazorg.

Ruim 100 Maatjes voor ruim 400 burgers/gezinnen
De Maatjes werken vanuit 7 teams, o.l.v. 7 teamleiders en
5 coördinatoren, ca. 30 participerende kerken en vele
partnerorganisaties en samenwerkende bedrijven. Er zijn
nog wel vacatures voor teamleiders en coördinatoren.

Welke hulpvragen
Vrijwel alle Cliënten hadden met schulden te maken.
Redenen: echtscheiding, werkloosheid, kredieten, te hoge
woonlasten, te groot uitgavenpatroon, geen inzicht in de
financiën en uitgaven, ziekte en cultuurverschillen
(andere omgang met tijdsbesef en familieverplichtingen).
Hulpvragen waren vaak combinaties van: structurele hulp
nodig, administratie op orde brengen/inzicht krijgen
hierin, toeleiding naar de Schuldhulpverlening, zaken met
de Belastingdienst afhandelen, zorgen voor vermindering
van uitgaven (in het algemeen of via loterijen of
creditkaart),
schuldenregeling
met
schuldeiser,
deurwaarders buiten de deur houden, voorkomen
uitzetting woning, begeleiding bij aanvragen uitkering,
zoeken van huurwoning en werk.

Ontwikkelingen SHML
Het aantal hulpaanvragen blijft fors, net als de hoogte van de schulden. Er wordt veel aandacht
besteed aan samenwerkingen met woningcorporaties, banken, zorgverzekeraars etc., om zo vroeg
mogelijk met burgers in contact te komen die hulp nodig hebben.

SchuldHulpMaatje Leiden e.o. is voortdurend bezig met nieuwe ontwikkeling en verbeteringen, zoals:
 Crisismaatjes / SeniorPlusMaatjes om in acute crisis te helpen, zoals bij een huisuitzetting.
 Predictive Prevention, bewoners in een pre-fase van schulden bereiken via postcode-profielen en
positieve tools aanreiken (‘Moneyfit’ en ‘Geldfit’).
 Opleiden en inzetten van JongerenMaatjes voor jongeren, i.c.m. een Whattsapp-dienst.
 SHML participeert in een project van De Haardstee om jongeren te integreren in de samenleving.
 Laaggeletterdheid herkennen en vervolgens met een aangepast traject te begeleiden.
 Diverse loketten en spreekuren voor vroegsignalering van financiële problemen en preventie,
zoals in Leiden in de Mors, In Voorschoten in de bibliotheek en in Leiderdorp bij de Voedselbank.
 De ‘Vroeg eropaf’ vroegsignaleringspilot in Leiden; SHML werkt(e) hieraan mee.
 SHML is partner in de Piëzo-methodiek, een nieuwe menselijke benadering, waarbij het talent
van burgers stap voor stap ontdekt wordt.
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JobHulpMaatje Leiden e.o.
Door het inzetten van getrainde JobHulpMaatjes,
wordt aan werkzoekenden, sociale en praktische
ondersteuning geboden in hun zoektocht naar werk.
De Maatjes helpen op vrijwillige basis bij het oplossen
van belemmeringen bij het vinden van geschikt werk,
op één of meer van de volgende gebieden: Wie ben ik?
Wat kan ik? Wat wil ik? Wat belemmert mij? Wat zoek
ik? Hoe selecteer ik? Hoe presenteer ik mij?, om
uiteindelijk tt het inzicht te komen: Dit ben ik!
Dit alles als aanvulling op, en in nauwe samenwerking
met, bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten. En met als motief naastenliefde: wij en de
Maatjes zien het als onze opdracht om naast onze
medemens te gaan staan en voor hen op te komen.

Welke hulpvragen
Vrijwel
alle
Werkzoekenden
hadden
weinig
zelfvertrouwen en hadden moeite met het verwerken van
hun werkloosheid.
Men had in het algemeen weinig inzicht in de eigen
competenties, een beperkt CV, geen LinkedIn, geen
netwerk en geen plan van aanpak. Bovendien was de
werkervaring van de meesten verouderd of niet meer
relevant en worstelden de meesten met meervoudige
belemmeringen.
Reden van de werkloosheid was divers: boventallig,
gedragsproblemen of autisme, WIA/Wajong uitkering,
onvoldoende weerbaarheid de belemmeringen te
overwinnen en een weg te vinden in het oerwoud van
regelgeving en instanties.

Stand van zaken
 2019 Was het vierde jaar van JHML. 256 Werkzoekenden hebben hulp gevraagd, waarvan er
85 succesvol zijn afgerond en 109 nog lopen.
 Met circa 13 Maatjes, was het een onderbezet jaar, maar er kwamen ook weer 5 nieuwe
aanmeldingen voor JobHulpMaatjes.
 Sinds 2018 draaien er jaarlijks 3 Jobgroups. Dit zijn zeven (wekelijkse) bijeenkomsten van ca. 2 uur
(op een vast tijdstip) waar deelnemers o.l.v. een trainer over 7 gebieden ervaringen uitwisselen,
zodat men duidelijkheid krijgt over: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Het einddoel is een
elevator pitch waarmee ze zich bij een werkgever zelfverzekerd kunnen presenteren
 JHML maakt gebruik van diverse erkende tests, die mensen inzicht geven in hun kennis en
vaardigheden en waarbij ideeën over mogelijke banen aangedragen worden. Tevens maken we
gebruik van een landelijke databank, die dagelijks ALLE beschikbare functies in Nederland
weergeeft, om zo de kans op een passende baan te vergroten

No Apologies
Via No Apologies leren jongeren dat ze uniek en waardevol zijn. Het helpt hen weerbaar maken en zélf
een mening te vormen:
 om verantwoorde keuzes te maken in alledaagse situaties, zoals op het gebied van:
vriendschappen, media, alcohol, drugs, gamen, internet, groepsdruk, zelfbeeld, seksualiteit, etc.;
 om jongeren bij zichzelf of bij anderen te leren herkennen wanneer ze (door omstandigheden) uit
hun evenwicht zijn geraakt, en weten waar ze hulp kunnen krijgen en dit durven aan te geven.
Het tweedaagse leuke interactieve programma wordt jaarlijks gegeven in de 2e klassen van een
middelbare scholen.
Dit werk is in 2019 geheel naar de landelijke organisatie overgegaan.
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Kidsclub Zuidwest

Voor de kidsclub houden we na 5 jaar onze ogen open voor nieuwe kansen. De opkomst varieerde de
laatste jaren sterk, zelfs toen de club iedere zaterdag draaide. De vaste groep kinderen werd te klein,
voor de doelen van de club en om het team gemotiveerd te houden.
De kidsclub was ontstaan om kinderen in de wijk een veilige plek te bieden. Alle kinderen van de
basisschoolleeftijd waren welkom, ongeacht afkomst en levensovertuiging. De activiteiten en
programma´s waren erop gericht om samen leuke en waardevolle dingen te beleven en te leren. Dit
droeg bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen in relatie tot hun omgeving. De Kidsclub werd
geleid door een interkerkelijk team van vrijwilligers.

De Fietskliniek
Wat doe je als je fiets stuk is en je hebt onvoldoende financiën om een
fietsenmaker te betalen? Dan ga je het zelf proberen of je vraagt een
kennis of buur. Als dit allemaal niet lukt, is er voor burgers in de Hoge
Mors nóg een mogelijkheid.
In de Fietskliniek staan iedere donderdagavond een vijftal vrijwilligers uit lokale kerken klaar, om deze
mensen te helpen met 'gangbare reparaties', die ze de mensen tegelijkertijd ook zelf aanleren.
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n 2019 zijn er 349 fietsen gerepareerd en in totaal passeerden er 2700 fietsen. Dit werd mogelijk door
vrijwilligers uit Crossroads Leiden, de Christelijk Gereformeerde kerk, Baptistengemeente Leiderdorp
en de Langebruggemeente.
De Fietskliniek is een gezellige ontmoetingsplaats voor wijkbewoners geworden, waar een kopje koffie
of thee kan worden gedronken en een praatje wordt gemaakt.

(Verder) Bouwen aan je relatie
De cursus “Bouwen aan je relatie” helpt stellen die hun relatie
serieus nemen, om op een leuke manier te investeren in hun relatie.
Ook (in) relaties zijn (mensen en kinderen) kwetsbaar en vanuit Voor
Elkaar Leiden e.o. willen we ook daar dienstbaar zijn.
In het voorjaar wordt jaarlijks de cursus voor jonge stellen gegeven
(de zogenaamde Pre Marriage Course) en sinds het najaar van 2019
wordt ook jaarlijks de Verder Bouwen aan je Relatie cursus gegeven
(de zogenaamde Marriage Course).
Voor beide cursussen zijn twee interkerkelijke teams actief van ieder
3 stellen.
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GIDS Leidersnetwerk Leiden e.o.
Naast de doorgaans praktische hulp en activiteiten wil Stichting Voor
Elkaar Leiden e.o. ook op een ander niveau betekenisvol zijn, met
andere leiders en bestuurders in Leiden e.o.:
 zien wat nodig is om problemen aan te pakken voor kwetsbare
jongeren en ouderen, gezinnen en eenzamen, werkzoekend en in financiële probleemsituaties,
 en daadwerkelijke oplossingen te faciliteren, zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande
organisaties, activiteiten en beschikbare kwaliteiten.
Al vanaf maart/2014 krijgt dit vorm via het Voor Elkaar Leidersnetwerk Leiden e.o.; een platform voor
leiders die zich - op hun eigen plek en gezamenlijk - in willen zetten voor een betere samenleving.

Vanuit een christelijke sociale bewogenheid roept GIDSL mensen met verantwoordelijkheid (van elke
levensovertuiging) op, om zich in te zetten voor de bloei van de lokale samenleving, omdat ze gelooft
in de samenleving (GIDS staat voor: ‘Geloven In De Samenleving’).
Dit wordt vormgegeven op de netwerkontbijten (driemaal per jaar) en het jaarlijkse lokale
Prinsjesdagontbijt in september.

Nadat we in 2018 hebben stilgestaan bij de thema’s preventie (met Sjaak de Gouw, de directeur van
GGD Hollands Midden), duurzame inzetbaarheid van medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt (met Henk Willem van Dorp, een succesvol ondernemer in de installatiesector) en
wetenschappelijke inzichten om de leefbaarheid van de stad duurzaam te verbeteren (met Joanne van
der Leun, sociologe en criminologe aan de Universiteit Leiden), hebben we in 2019 met de architecten
Nanne de Ru en Mieke Bosse ingezoomd op de gebouwde omgeving en duurzame leefbare wijken. Op
het lokale Leidsche Prinsjesdagontbijt keken we met Christiaan Rebergen, thesaurier generaal van het
ministerie van financiën, of iedereen nu wel kan profiteren van de welvaart.
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Financiën 2019
Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. wil veel betekenen met relatief weinig financiën. Er is geen
winstoogmerk en de activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er zijn, afhankelijk van het
project, wel financiën nodig voor opleiding en bijscholing van vrijwilligers, praktische voorzieningen,
de projectcoördinatie en algemene stichtingszaken (PR, kantoorbenodigdheden, telefonie, KvK, bank,
verzekeringen, postbus, website en e-mail).
Deze kosten werden gedragen door lokale kerken, subsidies, fondsen, bedrijven en particulieren,
waarvoor veel dank.
De balans en samenvatting van de winst- en verliesrekening 2019 zijn in aparte bijlagen inzichtelijk en
opvraagbaar.
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