
 

Via deze ‘Swanenburghs Nieuws’ willen we u graag op de hoogte houden over het werk dat we namens of in samenwerking met u 
uitvoeren. Graag hadden wij u dit najaar ook in levenden lijve ontmoet tijdens onze jubileumviering die medio oktober gepland 
stond. Corona gooide roet in het eten, maar in april hopen we alsnog te kunnen vieren dat onze stichting al 40 jaar actief is om 
vanuit het Swanenburghshofje kwetsbare mensen te ondersteunen bij het omgaan met hun psychosociale en maatschappelijke 
problemen. In onze volgende nieuwsbrief hopen wij u hier meer over te vertellen! Veel plezier met het lezen van deze 
Swanenburghs Nieuws, en wilt u eens een kijkje komen nemen: laat het ons weten, dan zorgen wij dat de koffie klaar staat! 

 

Hofje in coronatijd 

Net zoals voor iedereen, stond ook onze wereld dit voorjaar 
opeens wel een beetje op z’n kop toen de maatregelen rond 
corona van kracht werden. Januari en februari waren erg 
drukke maanden geweest, met veel aanmeldingen van 
nieuwe hulpvragers. Begin maart zat iedere vrijwilliger vol 
met minstens één, maar vaak ook twee of drie 
begeleidingen. En toen kwam de toespraak van premier 
Rutte op 12 maart. Het eerste wat wij nog voor het weekend 
moesten regelen was het afzeggen van alle geplande 
bijeenkomsten: medewerkersavonden, intervisieavonden, 
spreekuren, trainingen en bestuursvergaderingen. Waar 
mogelijk gingen we overleggen via Teams of Zoom. En alle 

begeleidingen moesten vanaf nu zoveel mogelijk via bellen 
en chatten plaatsvinden. Dat was best ingewikkeld, zowel 
voor de hulpvragers als voor onze vrijwilligers.  

Nu kenden de meeste vrijwilligers en cliënten elkaar inmiddels 
goed genoeg om ook op afstand te kunnen overleggen. Maar 
soms was het toch nodig om op gepaste afstand een 
ontmoeting te organiseren. 
 
Gelukkig mochten (en mogen we nog steeds) op bepaalde 
dagen en avonden gebruik maken van het kantoor van de 
diaconaal consulente in Gouda. Zo konden we toch het 
gesprek aangaan met nieuwe hulpvragers en konden ook onze 
belangrijkste overleggen in klein verband doorgaan.  
 
Ook vanaf de kant van de hulpvragers was het een paar 
maanden best stil. Vanaf juni kwamen er weer meer 
aanvragen binnen, en zijn wij ook weer nieuwe begeleidingen 
gaan oppakken. Inmiddels zien bijna alle medewerkers hun 
cliënten weer ‘in het echt’ en dat is natuurlijk ook het prettigst.  
 
Doordat veel overleggen, ook met partners in de stad, niet 
doorgingen hadden we nu wel tijd om een aantal 
organisatorische zaken goed op te pakken. Zo hebben we de 
huisstijl vernieuwd, de website flink veranderd en een aantal 
nieuwe medewerkers kunnen werven. Omdat het niet 
eenvoudig is om vrijwillige medewerkers te vinden, zijn we 
hier erg blij mee. De nieuwe medewerkers hebben een cursus 
gehad van twee avonden, waarin ze kennis hebben gemaakt  
met de belangrijkste aspecten van ons werk en de meest  
voorkomende psychische problematiek.  
 
Gelukkig zijn tot nu toe alle hofjesbewoners gezond gebleven. 
Dat is iets om dankbaar voor te zijn! 
 

Oktober 2020 



 Nieuw: JobHulpMaatje 

 

Sinds 1980 verlenen we psychosociale ondersteuning aan mensen uit Gouda en omstreken. Enkele honderden daarvan 
hebben ook in een hofje gewoond. Sinds 2011 helpen we ook mensen met schulden. En vanaf het voorjaar van 2020 hebben 
we nog een nieuwe tak met gespecialiseerde medewerkers voor het vinden van werk: JobHulpMaatje. Sinds 1 maart is Ellen 
van Wilpen coördinator voor deze vorm van hulp. 
 
Ellen, dat was wel een ingewikkelde start voor je! 
“Ja best wel. Na een week ging opeens alles op slot. Zelfs op kantoor moesten we bedenken 
wie wanneer kan werken omdat het hofje te klein is om met drie coördinatoren op voldoende 
afstand te zitten. Ik had natuurlijk veel kennismakingsgesprekken gepland staan, en dat moest 
nu allemaal via video-vergaderen. Maar het belangrijkste voor mij was het werven van goede 
vrijwilligers! Gelukkig kon dat wel gewoon doorgaan. We hebben nu inmiddels 9 nieuwe 
vrijwilligers aangenomen, waaronder 2 JobGroupleiders. De landelijke vereniging van 
JobHulpMaatje heeft in juni ook de trainingen weer opgestart, zodat de meeste maatjes nu 
klaar zijn om te beginnen met begeleiden.”  
 
Hoe ziet die start eruit? 
“Op 24 september zijn we gestart we met de eerste JobGroup. Een JobGroup bestaat uit 8 tot 12 
deelnemers en twee begeleiders. We komen zeven keer bij elkaar om te praten over alles wat te maken heeft 
met het vinden van geschikt werk. We gebruiken daarvoor de landelijke methode die de afgelopen jaren in andere plaatsen 
al heeft bewezen succesvol te zijn. Maar ik vind het natuurlijk wel spannend hoe het hier in Gouda gaat lopen. De eerste 
JobGroup wordt nog geleid door een landelijke trainer waarbij onze nieuwe JobGroupleiders ‘stagelopen’. Vanaf januari gaan 
zij  de groepen leiden.”  
 
Worden werkzoekenden ook individueel begeleid? 
“Ja, als dat nodig is krijgt een werkzoekende ook een eigen maatje. Die helpt bijvoorbeeld met het maken van een cv, of het 
voorbereiden van een gesprek. Maar blijft ook in beeld als iemand werk gevonden heeft; gewoon als steun of om te motiveren 
als dat nodig is. Want werk vinden is één, maar werk houden vindt een deel van onze doelgroep ook lastig, dus daar willen 
we echt van toegevoegde waarde zijn.” 
 
Wat zijn je plannen voor de komende tijd? 
“Naast de voorbereiding van de volgende JobGroup die speciaal voor statushouders bedoeld is, ga ik aan de slag met het 
opstarten van de juiste samenwerkingsverbanden in de stad zodat we een goed zicht krijgen op de vacatures en de mogelijke 
trajecten voor om- en bijscholing. Het is erg leuk dat de kop er nu af is en dat we echt van start gaan!” 
 

Een hofje met 
geschiedenis 

Gezocht:  
nieuwe donateurs 

 
Een groot deel van ons werk vindt plaats in en vanuit het 

hofje. Een eeuwenoude plek, waarl 
bijna drie eeuwen lang alleenstaande 
oude vrouwen een veilige plek 
vonden om te wonen voordat de SCH 
in 1980 de woningen in beheer 
kreeg. Geïnteresseerd in de 
geschiedenis van het hofje? Kijk dan 
eens op onze website onder het 
kopje ‘Over ons’ voor een 
uitgebreide beschrijving hiervan. 

 
We zijn dit jaar begonnen met het opbouwen van een solide 
donateurenbestand. Als bestuur en medewerkers proberen 
we zoveel mogelijk mensen te bereiken met de vraag of ze 
onze stichting ook met een eenmalige of periodieke gift willen 
steunen. Ook u kunt ons daarbij helpen. Wij hebben 
donateursfolders beschikbaar die we u op verzoek graag 
toesturen. Maar we kunnen ook iets komen vertellen in uw 
gemeente, op uw kring of waar dan ook. Als u denkt iets voor 
ons te kunnen betekenen, horen we dat graag! Neem hiervoor 
contact op met ons bestuurslid PR, Kees de Jong: 
pr@swanenburghshofje.nl. 
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