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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst 
van jullie naam? 
Wij zijn een non-profit welzijnsorganisatie die zich inzet voor zelfstandig thuiswonende 

senioren (55+) in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Vandaar Seniorenwelzijn. Deze 

naam is sinds 2008 in gebruik. Daarvoor heette de stichting Ouderenwerk Nieuwe 

Waterweg Noord. Tijdens de fusie met Stichting Ouderenwerk Maassluis is een prijsvraag 

uitgeschreven voor een nieuwe naam i.v.m. de nieuwe samenstelling van de organisatie. De 

omschrijving Ouderen en Bejaarden vonden we niet passend waardoor uiteindelijk 

gekozen is voor Seniorenwelzijn. 

 

Sinds 1 januari 2018 zijn wij bestuurlijk overgenomen door de STOED (Stichting Onder 

Eén Dak) Holding maar behouden we ons naam en identiteit. 

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 
 Wij leveren ouderenadviseurs ten behoeve van de WOT’s in Schiedam. 

 Wij bieden Ambulant Ouderenwerkers voor de gemeente Schiedam. De Ambulant 

Ouderenwerker signaleert, verbindt, activeert en stimuleert thuiswonende 

senioren om te participeren in de samenleving. 

 Wij faciliteren, stimuleren en ondersteunen senioren door middel van het 

organiseren van activiteiten. Dit wordt gerealiseerd middels de exploitatie of huur 

van de ontmoetingscentra; De Vijf Molens, Hof in Zuid, De Ark (Zalencomplex), 

Wijkcentrum de Brug, Basisschool de Klinker en ontmoetingsruimte ’t Centrum. 

 Wij organiseren en realiseren wij innovatieve concepten als Welzijn op Recept en 

Wijkpeil en Thuisadministratie. 

 Ontwikkelen en onderhouden van netwerken t.b.v. onze dienstverlening om 

hiermee een zo optimaal mogelijk cliëntgericht aanbod te kunnen leveren. 

 

Seniorenwelzijn ondersteunt senioren (55+) in hun vermogen om zich aan te passen en 

eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke - en emotionele uitdagingen van 

het leven. Seniorenwelzijn kenmerkt zich door proactief en innovatief in te spelen op 

vragen en behoeften van senioren, mantelzorgers, partners, financiers en opdrachtgevers.  

 

Vanuit samenredzaamheid is zij overtuigd op een duurzame en doelmatige wijze vorm te 

geven aan de juiste ondersteuning op de juiste plek. Als de specialist op het gebied van 

senioren biedt zij maatwerk in brede gebiedsgerichte signalering en preventie. 

 

Wijkpeil: Getrainde vrijwilligers gaan gericht op huisbezoek bij senioren om te 

inventariseren hoe het met hen gaat. In 2017 zijn er 204 senioren in Schiedam bezocht. De 

vrijwilligers stellen vragen (en noteren die op hun tablet) inzake gevoel van veiligheid, 

tevredenheid over wonen, hun buurt, sociale contacten, behoefte aan hulp, (behoefte aan) 

activiteiten, bewegen, gezondheid etc. En hoe men de toekomst ziet. Deze gegevens zijn 

signalerend, kunnen gebruikt worden voor doorverwijzing en wijkanalyse. Tot slot: het 

werk van Seniorenwelzijn is ondenkbaar zonder de inzet van veel betrokken vrijwilligers, 

die deze senioren op hun beurt ook actief, gezond en positief betrokken houdt (participatie 

in de maatschappij). 
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Welzijn op Recept: Welzijn op Recept is een aanpak waarbij mensen met 

psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun (positieve) 

gezondheid en welzijn. Kern van de aanpak is dat huisarts, POH’er, fysiotherapeut of 

andere 1e lijnhulpverlener de persoon met psychosociale klachten doorverwijst via een 

welzijnscoach/adviseur naar een zogenaamd ‘welzijnsrecept’. Deze methodiek ondersteunt 

daarmee burgers bij het zoeken naar de juiste en passende hulpverlening. 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Vanuit de ontmoeting werken, vanuit de kracht van mensen werken, ieder mens doet 

ertoe, laagdrempelig met mensen in contact komen, vraag ophalen en signaleren in de 

wijken, samenwerken met cliënten en partners (Zorg en Welzijn) mantelzorgers 

kostenefficiënt activiteiten organiseren, vrijwilligers begeleiden (gehele traject a-z). 

Mensen activeren en stimuleren te bewegen. Wij zijn de specialist t.b.v. senioren en 

gebiedsgerichte signalering en preventie. Het organiseren en realiseren van innovatieve 

concepten als Welzijn op Recept, Wijkpeil en Thuisadministratie. 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Wij willen dat arrangementen/welzijnsactiviteiten en producten (Welzijn op 

Recept/Wijkpeil/ Thuisadministratie) beschikbaar is voor de gehele samenleving lees 

brede doelgroep (van 0-100). Wij zijn specialist t.b.v. senioren (55+) en gebiedsgerichte 

signalering en preventie en zoeken specialistische en/of complementaire partners om 

vanuit samenredzaamheid een bredere doelgroep te kunnen bedienen. Daarnaast vormen 

wij graag een netwerkorganisatie met partners die ondersteunen in de doorverwijzing van 

senioren.  

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Door de reacties/opmerkingen via dialoog of enquêtes/klanttevredenheidsonderzoeken 

van deelnemers aan activiteiten en/of vrijwilligers/ ouderenbonden en door de 

huisbezoeken aan senioren (middels Wijkpeil). Tenslotte hebben wij periodiek een overleg 

met onze partners en opdrachtgevers en rapporteren wij onze resultaten en 

maatschappelijke impact richting betrokken stakeholders. De hieruit ontstane feedback 

benutten en verwerken wij in ons strategisch en tactisch beleid.  

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
Direct bereiken wij circa 1100 personen. Indirect is dit aantal vele malen groter. Wij vinden 

de realisatie van maatschappelijke impact belangrijkers dan sec het aantal mensen dat je 

bereikt. 

 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Via georganiseerde campagnes; persberichten, flyers en posters. Via een jaarlijks verspreid 

activiteitenoverzicht op papier. Via onze website en facebook en natuurlijk via mond tot 

mond reclame. 
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Stichting Seniorenwelzijn MVS 
Adres:      Nieuwe Damlaan 818, 3118 AC  Schiedam 

Contactpersoon:    Arnoud Melief (manager Bedrijfsvoering) 

E-mail:     amelief@seniorenwelzijn.nl 

Website:     www.seniorenwelzijn.nl 

Tel:      010-248 68 88   

Omvang organisatie:   26 professionals, 295 vrijwilligers 

 


