
De afgelopen jaren heeft Voorscho-
ten Voor Elkaar zich in opdracht 
van de gemeente ontwikkeld tot 
een brede welzijnsorganisatie. Waar 
voorheen de Voorschotenaren met  
bepaalde hulpvragen bij verschil-
lende organisaties moesten aan-
kloppen, kunnen ze dat nu doen 
bij Voorschoten voor Elkaar. De 
organisatie is sinds 1 januari 2020 
hét aanspreekpunt voor alle onder-
steuningsvragen. In gesprek met Ria 
van Vliet (directeur) en Yvonne van 
Balen (manager) 

Ria: “Als telg uit een ondernemers-
familie, heb ik met de paplepel 
meegekregen dat als je ergens aan 
begint je het ook moet afmaken. Hoe 
moeilijk ook, je moet er iets moois 
van maken. Het herinrichten van het 
sociaal domein was en is zeker geen 
gemakkelijke opgave, maar samen 
met onze partners hebben we onze 
schouders eronder gezet en ik ben 
zeer tevreden met waar we nu staan. 
We zijn er nog niet, maar het funda-
ment is er en ik kijk vertrouwensvol 
naar de toekomst.

Ria vervolgt, “Met de komst van de 
brede welzijnsorganisatie met een 
team van 18 medewerkers hebben 
we veel inzicht in welke hulpvragen 
er zijn in Voorschoten. Hiermee kun-
nen wij het aanbod van de  
diverse organisaties en instanties nog 
beter op elkaar afstemmen.

Yvonne vult aan, “En omdat we alle 
expertise nu verenigd hebben onder 
één dak, kunnen we beter signaleren 
en ons richten op preventie; er voor 
zorgen dat mensen minder of geen 
beroep hoeven te doen op verdere 
hulpverlening. Een ander voordeel 
is dat we kunnen profiteren van het 
collectieve. Neem bijvoorbeeld de 
groep alleenstaande ouders die wor-
stelt met bepaalde zaken. Nu kan een 

als voor mensen die zich willen 
inzetten voor de samenleving. Wij 
zijn op de hoogte van alles wat in 
dit dorp wordt aangeboden. Op 
het gebied van hulpverlening, maar 
ook op het gebied van activiteiten. 
Wij zijn heel goed in het zorgen dat 
mensen met hun vraag op de goede 
plek terechtkomen. En dat hoeft niet 
altijd bij ons te zijn. Soms is er meer 
specialistische hulp nodig, die halen 
wij er dan bij.”

Yvonne: “Ik ben altijd werkzaam 
geweest in het sociale domein; wat 
ik doe moet betekenis hebben. Mij 
is er daarom alles aan gelegen dat 
mensen die bij ons aankloppen niet 
van het kastje naar de muur wor-
den gestuurd, maar zich geholpen 
voelen.” ■

medewerker deze groep met elkaar in 
contact brengen om elkaar tot steun 
te zijn.”

Yvonne: “Je kunt met bijna alles bij 
ons terecht. Bij medische vragen is 
het helder: dan ga je naar de huisarts. 
Maar als je vraag nou niet (alleen) 
medisch is, maar sociaal of praktisch, 
dan zijn wij er.”

Ria: “Er is nu één telefoonnummer en 
ook dat levert veel duidelijkheid op 
voor inwoners en de verwijzers. We 
zijn er voor allerlei soorten welzijns-
vragen; op het gebied van mantel-
zorg, vrijwilligerswerk, thuissituatie, 
opvoeden en opgroeien, geldzaken, 
regelgeving, relaties enzovoort. Wij 
zijn er zowel voor mensen in kwets-
bare situaties, bijvoorbeeld bij verlies 
van een partner of bij echtscheiding, 

’Iedereen met een vraag is welkom  
bij Voorschoten Voor Elkaar‘



Vanaf januari 2020 is het sociaal do-
mein in Voorschoten op een andere 
manier georganiseerd en dit brengt 
ook veranderingen voor onze orga-
nisatie met zich mee. (Met ‘sociaal 
domein’ bedoelen we alle organisa-
ties, diensten en voorzieningen die 
mensen ondersteunen, leefbaarheid 
vergroten en meedoen in de samen-
leving bevorderen). 
Voor ons betekent deze nieuwe orga-

nisatievorm een verbreding van ons 
takenpakket en onze dienstverlening. 
Voorschoten voor Elkaar wordt hét 
aanspreekpunt voor Voorschotenaren 
van alle leeftijden met welzijnsvra-
gen op het gebied van opvoeden en 
opgroeien, geldzaken en regelgeving, 
sociale contacten en relaties, wonen, 
vrijwilligerswerk, mantelzorg en meer.
We zijn te vinden op vele plekken 
in Voorschoten: op buurtontmoe-

tingsplekken, in wijkcentra, tijdens 
evenementen en activiteiten en op 
ons kantoor aan de Schoolstraat. En 
alles wat we doen, komt straks samen 
op één plek: een vernieuwde site die 
inzichtelijk maakt wat Voorschoten 
Voor Elkaar voor jou kan betekenen. 
Laagdrempelig, toegankelijk, bereik-
baar en uitnodigend. ■
Nog even geduld: de nieuwe 
website gaat medio februari live.

Wij werken aan een nieuwe website

Ter ere van het eenjarig bestaan van de Odensehuiskamer in Vliethuis 
werd een bijzondere expositie ingericht van schilderwerken gemaakt 
door bezoekers van deze huiskamer. De burgemeester van Voorschoten 
opende de expositie. 

In de Odensehuiskamer wordt iedere maandag geschilderd onder leiding 
van Lia van Velzen en Hilda Koppe (Kunstgenootschap Vlietstreek).
Maar liefst 55 tekeningen & schilderijen konden worden bewonderd of  
gekocht. Op 37 schilderijen werd geboden. En op een aantal topstukken  
zoals die op de foto werd door meerdere mensen een bod gedaan waarbij 
de hoogste bieder eigenaar is geworden.
De opbrengst overtrof al onze verwachtingen. De 13 schilders wisten ruim 
€ 500,- binnen te halen met de verkoop. Een mooie prestatie. De opbrengst 
komt ten goede aan materiaal voor de activiteiten in de Odensehuiskamer. 
Dank iedereen, zowel de makers, vrijwilligers als kopers!! ■
 

18 december was het zover. Een 
paar maanden van voorbereiding 
(met dank aan Stichting Gezond 
Voorschoten en de Sleutels) en twee 
verbouwingsweken leverden een 
schitterende ruimte op. 

Samen met de vrijwilligers en bezoe-
kers hebben we de nieuwe ruimte 
met een heerlijke ochtend - met een 
kopje koffie, thee, wat lekkers – in 
gebruik genomen. Als kers op de 
taart kregen de bezoekers zelfge-
maakte kerstkaarten van kinderen van 
basisschool De Vink.  
In deze ruimte waarin je je meteen 
thuis voelt als je er binnenstapt, gaan 
we een mooie toekomst tegemoet 
met nog meer ontmoetingen en 
nieuwe activiteiten voor zowel kinde-
ren, ouders als ouderen. ■

Meer informatie over de activiteiten in  
Parkhuis? Bel 071 561 90 01 of mail 
info@voorschotenvoorelkaar.nl 

Succesvolle verkoop expositie 
ter ere van eenjarig bestaan 
van de Odensehuiskamer         

Titel ‘Zeilboten 

Geschilderd door Loek van Vliet.

De Odensehuiskamer is 
een inloop huiskamer voor 
mensen met beginnende 
geheugenproblematiek,  
hun mantelzorgers en/of 
kinderen. Open: ma, wo, 
do 11.00 - 15.00 uur

Opening ‘vernieuwd’ 
Parkhuis



Programma Alzheimercafé 
Januari - Juni 2020
 19 FEBRUARI 

Specialist ouderengeneeskunde 
Marcel Knop + Martin Schuchhard 
De specialist ouderengeneeskunde 
kijkt niet alleen naar het ziekte-
beeld, maar óók naar de gevolgen 
van de gezondheidsproblemen 
voor het dagelijks leven van de 
persoon en zijn omgeving. Welke 
mogelijkheden heeft iemand nog 
om zo veel mogelijk uit het leven 
te blijven halen? Daarnaast heb-
ben we iemand aan tafel die zelf 
geheugenproblemen heeft. Hoe is 
dat eigenlijk en hoe ziet zijn week 
eruit? 

 18 MAART 

Casemanagement Kiek Alkemade 
en Lilly van Doorn 
Je weg vinden in het oerwoud van 
wetten, regels en (zorg)mogelijk-
heden is een flinke opgave. Een 
onafhankelijk casemanager de-
mentie wijst jou als mantelzorger 
de weg, is een luisterend oor en 
begeleidt je naaste met dementie 
en jou. Wat kun je precies ver-
wachten van een casemanager?

 15 APRIL 

Langer thuis wonen John  
Zwennes + ergotherapeut  
Brenda van Tol 
Zo lang mogelijk thuis wonen is 
het beleid van de overheid én de 
wens van veel ouderen. Hoe kun 
je zorgen zo veilig mogelijk én 
prettig thuis te blijven wonen. Zijn 
hier bepaalde hulpmiddelen voor? 
En hoe helpt bewegen en actief 
blijven hierbij? 

 20 MEI 

Notaris John Kroes 
Met welke financiële en juridische 
aspecten krijg je te maken wan-
neer je naaste de diagnose de-
mentie krijgt? 
•  Voorkomen van problemen over 

financiën en rechtsbescherming.
•  Wie mag er over de bankreke-

ning beschikken.
•  Wat moet er geregeld worden 

vóór de ziekte, en wat kan nog 
tijdens. 

•  Wat is het verschil tussen wils- 
en handelingsbekwaamheid. 

•  Wat is het verschil tussen mentor-
schap, bewind voering en onder-
curatelestelling.  

 17 JUNI 

Ouderenpsycholoog Frans 
Hoogeveen “Kwaliteit van leven 
met Dementie”
Goede dementiezorg is erop 
gericht de ervaren kwaliteit van 
leven van mensen met dementie 
en hun naasten ondanks de ziekte 
en vaak moeilijke omstandigheden 
zo hoog mogelijk te houden. Maar 
hoe doe je dat nu eigenlijk?  Hoe 
blijf je je nuttig voelen, heb je ple-
zier en onderneem je activiteiten?  

 ALGEMENE INFORMATIE 

Bijeenkomst:
Elke derde woensdag van  
de maand, (vanaf) 
19.00 uur: Inloop 
19.30 uur: Aanvang 
21.30 uur: Einde
Locatie Vliethuis 
Prof. Einsteinlaan 2F, 
2251 VG, Voorschoten
VRIJ ENTREE 

Aanmelden als gast van het café 
is niet nodig. De toegang en de 
thee of koffie bij binnenkomst zijn 
gratis. Voor vervoer kan worden 
gezorgd.


