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Missie & Visie 

Missie  
Evita Lokaal is een vertrouwde plek in de wijk waar op een laagdrempelige manier en in 
positieve sfeer activiteiten plaatsvinden en waar participatie op een natuurlijke manier op 

gang komt.  
 
Visie  
Evita Lokaal is een maatschappelijk wijkinitiatief waar zingeving, ontmoeting, 

informatie, respectvolle aandacht en langer zelfstandig thuis wonen centraal staan. 
Evita Lokaal draagt bij aan een civiel society doordat er een versterking ontstaat tussen 

sociaal maatschappelijk ondernemerschap en initiatieven voor en door de wijk. 
 

 

 
 

4 zekerheden Evita Lokaal 
 De coördinator als vertrouwd gezicht. 

 Voor en door de wijkbewoners van Benoordenhout, van jong tot oud. 

 Boeiende activiteiten en informatie over wijk, zorg en welzijn. 

 Iedere werkdag geopend van 09.30 – 16.30 uur. 
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Maatschappelijke context en behoeften 

Sinds 2014 verandert de verzorgingsstaat langzaam maar zeker in een  

Participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te 

nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. In de participatiesamenleving zet iedere 
burger juist zijn of haar eigen kracht in en doet naar vermogen mee aan de samenleving. 

Ouderen blijven zo lang mogelijk actief en worden gestimuleerd om bij te dragen aan de 
samenleving. De participatiesamenleving richt zich op de leefwereld van echte mensen, op 

actieve burgers. Het is kleinschalig, informeel, praktisch en gaat gepaard met passie en 
plezier!  

 

De zorg is sinds die tijd ook aan het veranderen; er wordt een beroep gedaan op participatie 
en zelfredzaamheid. Vanuit Evita Zorg merken wij al een aantal jaren dat er andere 

behoeften ontstaan; mensen willen en moeten langer zelfredzaam thuis blijven wonen máár 
hebben ook behoefte aan duidelijke informatie en ondersteuning hoe dit te organiseren.  

Daarbij wordt een sociaal netwerk steeds belangrijker ter voorkoming van eenzaam- en 

vraagverlegenheid. 
 

  
 
Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 48% van de mensen boven de 65 jaar zich in meer 
of mindere mate eenzaam voelt. 26% van de inwoners Benoordenhout (2.600 mensen) zijn 
65+ en dit is 2x zo hoog dan gemiddeld in Den Haag waardoor eenzaamheid en het verlies 
aan sociaal netwerk een punt van zorg en aandacht vereist.  
 
Vanuit Evita Lokaal pakken we deze maatschappelijke rol en spelen wij in op de behoeften 
van wijkbewoners en klanten van Evita Zorg. Evita Lokaal is een plek waar mensen op een 
laagdrempelige manier in contact kunnen komen met professionals of vrijwilligers die hen 
kunnen helpen met het verkrijgen van juiste informatie waardoor de zelfredzaamheid vergroot 
wordt. Het wordt als zeer prettig ervaren dat zich alles onder één dak afspeelt. Evita Lokaal 
kijken we altijd naar wat mensen nog wél kunnen of hoe we ze kunnen assisteren bij het 
vergroten van de zelfredzaamheid. Evita Lokaal is ook een plek waar mooie initiatieven 
ontplooid (kunnen) worden; hierdoor ontstaan stevige sociale netwerken, wordt 
buurteigenaarschap bijna vanzelfsprekend en hebben mensen een zinvolle dagbesteding. 
Het is altijd onze missie om talenten van mensen naar boven te halen en te kijken of men nog 
op wat voor manier dan ook kan bijdragen aan de maatschappij. 
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De coördinator werkt nauw samen met alle zorg- en welzijnspartners, de wijkvereniging, de 

wijkagent, de kerk, Vereniging van Eigenaars, scholen, de tuinvereniging en ondernemers 

waardoor er een vangnet in de wijk ontstaat; met elkaar zijn wij de oren en ogen in de wijk.  
Door oprecht te luisteren naar de wijkbewoners en serieus het gesprek aan te gaan kunnen 

we inventariseren waar de behoeftes liggen ten einde nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Dit 
zijn zinvolle, creatieve, culturele of informatieve initiatieven die er allemaal aan bijdragen dat 

mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  

 
 

Een bijzonder fenomeen wat wij de 
afgelopen 2 jaar hebben zien ontstaan is 

dat mensen verschillende rollen aannemen 
binnen Evita Lokaal. De 18 vrijwilligers die 

allemaal onbekenden voor elkaar waren, 

maar allen met een gemeenschappelijk 
doel nl. iets maatschappelijks willen 

betekenen, ontzettend veel lol, voldoening, 
zingeving en vriendschap hebben door hun 

vrijwilligerswerk bij het Lokaal. Willen 

bijdragen is soms een aanleiding maar vaak zijn het uiteindelijk potentiële bezoekers, bv.  
- Een diplomaat is maandelijks gespreksleider tijdens de dagbesteding. Deze man heeft 

een behoorlijke staat van dienst, wil graag bijdragen én het geeft hem enorm veel 
voldoening. Hij is een interessante man voor de dagbesteding en de deelnemers van 

de dagbesteding zijn interessant voor hem. 

- Een doctor en onderzoeker bij de UVA is mantelzorger voor haar dementerende en 
somatisch zieke man, hierdoor werd haar kringetje nogal klein en miste zij haar 

‘eigen’ leven. Zij is als gastvrouw bij Evita Lokaal begonnen en heeft inmiddels haar 
eigen boekenclub opgericht. Zij bezoekt maandelijks de deelnemers van haar clubjes 

om de informatie te brengen én tegelijkertijd heeft ze een sociale, signalerende 
functie gekregen voor gemiddeld 20 wijkbewoners. Haar deelnemers worden weer 

gestimuleerd om boeken te lezen en er over na te denken en zijzelf is ook zinvol 

bezig en kan door dit clubje haar mantelzorg taken beter volhouden. Iedere maand 
treffen ze elkaar. 

 

 
Doelgroep 

Evita Lokaal richt zich op mensen uit de wijk Benoordenhout in de leeftijdscategorie vanaf 65 
jaar die graag prettig en positief bezig zijn, willen bijdragen en sociaal betrokken zijn.  

De dagbesteding in Evita Lokaal wordt bezocht door kwetsbare ouderen met/zonder 

beginnende geheugenproblematiek.  
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Financieel bestaansrecht 
 

Evita Lokaal wordt op de volgende manieren gefinancierd: 
- Evita Zorg zal het Lokaal jaarlijks voor een deel financieren vanuit haar doelstelling 

sociaal maatschappelijk ondernemerschap 

- Wijkbewoners: door manuren van betrokken wijkbewoners zoals vrijwilligers, 
ambassadeurs, wijkbewoners die kosteloos een activiteit organiseren/hulp aanbieden 

om bijv. gratis te flyeren 
- Bezoekers betalen voor activiteiten, koffie en thee 

- Verhuur van Evita Lokaal 

- Ondernemers en instellingen die tegen gereduceerd tarief activiteiten en 
bijeenkomsten ondersteunen en/of zoals de Bernardusschool kinderen/jong 

volwassenen taken en klusjes laten doen ten behoeve van het Lokaal. 
- Gemeente Den Haag; b.v. deel/projectsubsidies via Stadsdeelkantoor en 

gemeentehuis, Projectteam Buurthuis van de Toekomst. 

- Fondsen en giften/sponsoring vanuit bedrijven (bijv. Fonds 1818, Oranjefonds) 

- Stichting Vrienden van Evita. Hier kunnen particulieren en bedrijven officieel hun 

steentje bijdragen aan Evita Lokaal 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

In het kader van wijkgericht werken gaan scholieren van de Bernardusschool flyeren voor Evita  
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Terugblik 2016 
 

 
In 2016 heeft Evita Lokaal de logische vervolgstappen 
gemaakt op 2015. Het Lokaal is een niet weg te denken 

plek in de wijk voor zingeving en participatie! 

 
Het afgelopen jaar is er gebouwd aan de 

professionalisering van Evita Lokaal; Stichting Evita 
Lokaal is 18 april 2016 opgericht en er is gekozen om 

volgens de richtlijnen van het NOV keurmerk ‘Goed 
Geregeld’ het kwaliteitsniveau te borgen.  

 

20 januari is Evita Lokaal door wethouder Karsten Klein benoemd tot Buurthuis van de 
Toekomst. Zijn argumentatie hiervoor was: “Evita heeft een rol op zich genomen in de wijk 

voor de burger. Zij doen meer dan zij als zorgaanbieder in de basis zou hoeven doen. Door 
alles wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan en ondernomen, zijn zij eigenlijk al een 

Buurthuis van de toekomst. Het bordje is een waardering en erkenning voor het werk dat 

Evita doet in de wijk.’  
 

De 70 bezoekers per week ervaren het als plezierig dat alles onder één dak plaats vindt 
(informatie, zinvolle dagbesteding, aandacht, vertrouwde gezichten) waardoor de drempel 

laag is om een eerste stap te zetten. Vaak komen de serieuze zaken op een later tijdstip dan 

als vanzelf ter sprake en kan daar op ingespeeld worden door professionals. Enerzijds 
constateren we dat er behoefte is aan zingeving op niveau, respectvolle aandacht en 

gezelligheid en anderzijds zijn er reeds diverse bezoekers die we in de gaten houden op het 
gebied van eenzaamheid, overbelasting en geestelijk & lichamelijk welzijn. 

 
Ook dit jaar heeft de netwerkgedachte van het Lokaal geleid tot veel dwarsverbanden en 

gezamenlijke initiatieven met wijkvereniging, wijkbewoners, ondernemers, instellingen, 

scholen en de gemeente Den Haag. Het Lokaal blijkt een hele belangrijke andere ‘functie’ te 
hebben, nl. doordat mensen vanuit een ongedwongen sfeer elkaar ontmoeten in het Lokaal, 

met elkaar verdiepend in gesprek gaan (waarbij dit van nature wellicht geen mensen waren 
die elkaar zouden opzoeken/in elkaars omgeving wonen/elkaar nooit ontmoet hadden zonder 

het bestaan van Lokaal) en vervolgens met elkaar nieuwe vriendschappen sluiten, 

initiatieven ontplooien en activiteiten gaan doen welke ze nooit zouden doen wanneer ze 
dat alleen zouden moeten doen omdat ze daar de energie niet meer voor hebben en het niet 

meer overzien. Wat we dit jaar met name hebben geleerd is dat buurtbewoners vaak 
binnenkomen met de vraag of ze iets kunnen doen; veelal zijn dit bezoekers met ‘permissie’. 

Mensen willen zinvol bezig zijn en iets met en voor mensen doen, dat is de sleutel.  
 

Lokaal heeft maatschappelijk impact. Wat ook blijkt dat leeftijd niets te maken heeft met 

dat mensen zinvol bezig willen zijn/een doel willen hebben. Mooi voorbeeld hiervan is een 
oudere dame die erg goed kan quilten is maanden voor aanvang van de kerstmarkt 

contacten gaan leggen in het Lokaal om met elkaar kerstspulletjes te gaan maken voor de 
verkoop. Hierdoor een hecht groepje ontstaan wat elkaar wekelijks opzoekt, gaat 

handwerken en inmiddels ook andere dagactiviteiten met elkaar doen.  

Vanuit Evita Lokaal ontstaan netwerken en initiatieven die ertoe bijdragen dat er 
buurteigenaarschap ontstaat en wat leidt tot het voorkomen van isolement. 
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Dagbesteding 
In mei is Evita Lokaal gestart met dagbesteding nieuwe stijl voor kwetsbare ouderen 

met/zonder beginnende 

geheugenproblematiek. Eind van het jaar 
draaien er 2 groepen van gemiddeld 8 

deelnemers die een waardering van 8.4 
geven. Door oprecht naar mensen te kijken en 

in te spelen op persoonlijke wensen en gevoel 

te hebben voor groepsprocessen is er een 
hoogwaardige dagbesteding ontstaan met als 

bijkomend voordeel dat alle kennis wat betreft 
ouderenzorg en dementie in huis is waardoor 

het personeel op niveau geschoold blijft. De 
thuishaven van de dagbesteding is Evita Lokaal maar voor de invulling van het programma 

wordt de samenwerking opgezocht met verschillende partijen uit de wijk zoals de beweegtuin 

van Bronovo, de tuinvereniging Clingendael, ondernemers, de Bernardusschool en de 
wijkbus.  

 

Gemeentelijk Servicepunt 
Helaas heeft de gemeente er voor gekozen om het Servicepunt Benoordenhout, wat in Evita 

Lokaal gehuisd was, niet te continueren. Dit als gevolg van het feit dat er te weinig bezoekers 
gemeten waren. Evita Lokaal, de wijkvereniging en het stadsdeelkantoor Haagse Hout 

betreurden dit ten zeerste daar zij niet het gevoel hadden dat er genoeg tijd en energie is   
gestoken in het succesvol maken. De praktijk leert dat mensen nog steeds naar Evita Lokaal 

komen met WMO gerelateerde vragen die te allen tijde beantwoord worden. 

 

Spreekuren 
Op dinsdagmiddag zijn er diverse spreekuren; verpleegkundig, wijkagent, notarieel, Stichting 
Ouderenbescherming, computervragenuur, persoonlijke alarmering, fysiotherapeut.  

Deze mensen ontmoeten elkaar in het Evita Lokaal en trekken ook met elkaar op om een 

totaalpakket aan te bieden. Bezoekers ervaren het als zeer prettig dat alles onder één dak te 
vinden is.  

 

Spreekuren 
Vanuit Evita Lokaal worden medische hulpmiddelen uitgeleend/verhuurd. Er is een standaard 

voorraad met de meest voorkomende artikelen, overige artikelen kunnen altijd binnen 24 uur 
thuis afgeleverd worden.  
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Activiteiten 
Een aantal activiteiten zijn een succes gebleken en zullen we hieronder kort uitlichten: 

 
 

 

Aquarelleren  
Wekelijks wordt er door 8 buurtbewoners op persoonlijk niveau 

geschilderd. 
 
 

Met de Pan op Tafel 
Maandelijks wordt er roulerend door een groepje buurtbewoners 

gekookt in Evita Lokaal. Afhankelijk van degene die kookt wordt 

er gegeten uit eigen tuin óf wordt er e.e.a. gesponsord door 
Hoogvliet en/of AH.  Het mooie van deze avond is dat er steeds 

verschillende buurtbewoners aanschuiven ofschoon er inmiddels 
ook een vast clubje is wat weer mensen meeneemt.  

 

 
 

Happy Ouder 
Borreluurtje voor ouderen. Hier hebben we een nauwe samenwerking met de ContactClub 

Benoordenhout. Iedere maand wordt er geproost op het leven en worden nieuwe 

vriendschappen gesloten en initiatieven opgestart.  
 

Literaire Club 
Een van onze vaste vrijwilligers is inmiddels het gezicht van de 

Literaire club. Deze club telt 10 deelnemers en komen maandelijks 
bij elkaar om een boek literair te ontleden. Tussentijds is er 

onderling contact in de groep om ‘zaken’ met elkaar te bespreken of 

mooie teksten uit te wisselen. Hier is oprecht een sociaal netwerk 
ontstaan! 

 
Kerstmarkt 

Tijdens de kerstmarkt werd in één dag zichtbaar wat we tot nu 

toe hebben bereikt; 
Vanaf oktober hebben een aantal bezoekers de handen ineen 

geslagen en zijn met elkaar kerstversiering gaan quilten, er is 
door vrijwilligers een tombola georganiseerd met giften van 

plaatselijke ondernemers en giften van wijkbewoners, er zijn 
vogeltaartjes gemaakt en de opbrengst van dit alles kwam ten 

goede van Stichting Evita Lokaal. We hadden een leuke kraambezetting door ondernemers uit 

de wijk. De hele dag is gefaciliteerd door vrijwilligers en er waren 200 bezoekers die 
voornamelijk komen voor de warme sfeer & gezelligheid en oprechte aandacht! 
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Deze dame heeft tijdens de kerstmarkt besloten om bij de gitarist 
op muziekles te gaan. Ze is 86 jaar. 

 

 
 

2e kerstdag  
Vanuit de wijk werd aangegeven dat ze graag met Kerst iets 

zouden willen doen. Hier hebben we op ingespeeld en hebben 

2e kerstdag met elkaar geluncht, gesjoeld, gekletst en een 
wijkbewoner heeft op zijn eigen manier een kerstvertelling 

gedaan. Zéér goede reacties en dankbaarheid na deze dag 
ontvangen. 
 

Successen 2016 
 70 bezoekers per week 

 Vertrouwde plek voor bewoners uit Benoordenhout 

 Alles onder één dak 

 Benoeming Buurthuis van de Toekomst 

 2 groepen á 8 deelnemers dagbesteding  

 Wekelijks 8 spreekuren  

 Ondernemersnetwerk komt maandelijks bijeen en telt inmiddels 30 deelnemers 

 Stichting Evita Lokaal is opgericht  

 www.evitalokaal.nl is gebouwd en in de lucht 

 25 vaste vrijwilligers 

 2 x EHBO cursus voor vrijwilligers 

 2 x AED cursus voor vrijwilligers 

 10 vrijwilligers geschoold voor Gemeentelijk Servicepunt 

 5 vrijwilligers geschoold op doorvragen bij bezoekers 

 Zingeving op niveau door diverse activiteiten 

 2 x Café doodgewoon 

 Bijeenkomst over artrose 

 2 informatiebijeenkomsten in voormalig Aloysius College 

 Bezoekers beoordelen Evita Lokaal met een 8 

 Dialoog en afstemming met wijkvereniging en Stadsdeelkantoor 

 Vrijwilligers beoordelen het werken bij Evita Lokaal met een 8,5 

 Kostendekkend gedraaid 

 Onafhankelijk en op eigen kracht 

 NOV keurmerk Goed Geregeld aangevraagd 

 200 bezoekers kerstmarkt 

 20 bezoekers op 2e kerstdag 

 
 
 
 
 
 

http://www.evitalokaal.nl/
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Aandachtspunten 2016 
In 2017 willen naar 100 bezoekers per week om nog meer sociale cohesie in de wijk te 

creëren. We hebben gemerkt dat mensen nog steeds niet zomaar voor een kopje koffie bij 
ons binnenlopen, deels komt dit door onze ligging en deels willen we hier meer bekendheid 

aan gaan geven. Gezien de ervaring die we hebben met een half jaar dagbesteding vraagt 

een programma op niveau onze aandacht, hierdoor blijven we aansluiten op de doelgroep die 
bij ons een zinvolle dagbesteding wil hebben. Door de gift van Evita Zorg en een aantal 

deelsubsidies is het dit jaar gelukt om kostendekkend te draaien. In 2017 willen we andere 
kanalen (sponsors en fondsen) gaan aanboren én ons in zetten om meer inkomsten te 

genereren. 
 

Bovenstaande vertaalt zich naar de doelstelling plannen 2017. 
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JAARPLAN 2017 
 

Jaardoelstellingen 
Met de ervaring van afgelopen jaren en kijkend naar de toekomstige ontwikkelingen zijn we 
ervan overtuigd dat Evita Lokaal een niet meer weg te denken plek in de wijk Benoordenhout 

is geworden. Evita Lokaal is de enige locatie in de wijk waar mensen dagelijks op een 
laagdrempelige manier informatie kunnen verkrijgen, activiteiten doen, gesprekken kunnen 

voeren en waar dagbesteding wordt aangeboden.  
 

In de gesprekken die wij dagelijks voeren met buurtbewoners en deelnemers van de 

dagbesteding horen we steeds vaker terug dat mensen behoefte hebben aan informatie en 
gesprekspartners. De bewoners uit Benoordenhout hebben veelal een rijk verleden waar ze 

graag over vertellen of hun kennis willen delen. Vanuit Evita Lokaal dragen we bij aan het 
langer zelfstandig en gezond thuis blijven wonen, dit doen we door mensen de ruimte te 

bieden en te stimuleren om zingevende activiteiten te ontplooien, elkaar te ontmoeten en 

informatie te verkrijgen. Ook mantelzorgers is een groeiende doelgroep voor Evita Lokaal.  
 

Met onderstaande doelstellingen 2017 sluiten we aan bij de speerpunten die uiteengezet zijn 

in het gebiedsprogramma van de gemeente Den Haag (Haagse Hout), het coalitieakkoord 

van de gemeente Den Haag, het jaarplan van de wijkvereniging Benoordenhout en spelen we 

in op de behoeften in de wijk Benoordenhout die wij zelf ophalen bij het Platform 

Benoordenhout, in verschillende wijknetwerken, op straat en in het Evita Lokaal.  

 

 

Doelstellingen 2017 
 

1. Maatschappelijke context en behoefte 

Vanuit Evita Lokaal pakken we onze maatschappelijke rol en spelen in op de behoeften 

van wijkbewoners en klanten van Evita Zorg. Evita Lokaal is een plek waar mensen op 

een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met professionals of vrijwilligers die 

hen kunnen helpen met het verkrijgen van juiste informatie waardoor de zelfredzaamheid 

vergroot wordt. Inmiddels is Evita Lokaal sinds enkele maanden de enige locatie in de 

wijk waar dagbesteding wordt aangeboden, in een wijk waar 29% van de bewoners 65+ 

jaar is, voorzien we daar in een enorme behoefte. Hierdoor bouwen we verder aan 

naamsbekendheid en weten we wat de behoefte in de wijk is waar we op in kunnen 

spelen.  

 

2. Bezoekers 
In 2017 willen naar 100 bezoekers per week om nog meer sociale cohesie in de wijk te 

creëren. We hebben gemerkt dat mensen nog steeds niet zomaar voor een kopje koffie 

bij ons binnenlopen, deels komt dit door onze ligging en deels willen we hier meer 
bekendheid aan gaan geven.  

Ons doel is dat eind 2017 iedere bewoner uit Benoordenhout weet wat Evita Lokaal is en 

waarvoor ze bij Evita Lokaal terecht kunnen wat zich vertaalt naar 100 bezoekers per  

week. 1 x een klanttevredenheidsonderzoek met een uitkomst cijfer 8, 80% van de 

bezoekers komt terug. 
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3. Financiën 

Het doel ik om Evita Lokaal in 2017 kostendekkend te laten draaien. Dit vraagt onze 

aandacht om te kijken naar andere omzetbronnen, tevens zullen we efficiency stappen 

moeten maken op het gebied van administratie en financiën. 

 

4. Vrijwilligers 

Evita Lokaal is 5 dagen per week geopend en wordt gerund door een vast team 

vrijwilligers en een coördinator. Er is altijd bezetting door één van hen tijdens de 

openingstijden. Hiervoor hebben we 10 nieuwe vrijwillige gastvrouwen/heren nodig.  

 

5. Activiteiten 

Om te groeien in het aantal bezoekers hebben we ons onderstaande ten doel gesteld: 

 We groeien van 15 naar 20 verschillende zingevende, creatieve of culturele activiteiten, 

een aantal wekelijks terugkerend, andere maandelijks of een aantal keren per jaar.  

 Activiteiten sluiten aan bij de behoeften uit de wijk en gemiddeld 4 activiteiten per week 

worden geïnitieerd door wijkbewoners. 

 Er komt een 3e dag dagbesteding per week met gemiddeld 8 deelnemers 

 Personeel dagbesteding op niveau houden 

 2 ZZP-ers werven voor begeleiding dagbesteding 

 Er draaien wekelijks 8 spreekuren die aansluiten op actualiteit en bezoekers  
 De spreekuren hebben gemiddeld 8 bezoekers per week 

 We organiseren 4 kleinschalige informatiebijeenkomsten, aansluitend op behoeften uit de 

wijk, Bv. financiële veiligheid, hoe vraag ik een WMO aan, internetfraude, voeding om 

vitaal oud te worden.  

 

Door in gesprek te zijn met wijkbewoners, klanten van de dagbesteding, klanten van 

Evita Zorg en bezoekers Evita Lokaal hebben we geconstateerd dat er behoefte is aan 

activiteiten voor Mantelzorgers. Hiervoor zullen we in 2017 het volgende organiseren: 
 4 Mantelzorg contactavonden met ten minste 8 

deelnemers 

 4 Mantelzorg cursussen met gemiddeld 8 deelnemers 

Tevens is gebleken dat er behoefte is aan lotgenoten 

contact en informatievoorziening voor mensen met 

beginnende geheugenproblematiek. Hiervoor zullen we 

in 2017 het volgende organiseren: 

 4 Dementie contactavonden 

 

6. Sociaal maatschappelijke innovatie 

Om het verschil te kunnen blijven maken en onze missie “Mensen stimuleren om zolang 

mogelijk vitaal en zinvol bezig te laten zijn” zoeken we de samenwerking op met partijen 

die zich bezig houden op dit terrein. In 2017 willen we: 

 Aansluiten bij 4 netwerken/ondernemers die bezig zijn op het gebied van zingeving 

ouderen, vitaliteit, zelfredzaamheid en impact willen maken. 
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Wat doen we om de doelstellingen te behalen? 

Samen met de casemanager dementie en de consulent 

familierelaties starten we diverse activiteiten, zoals 

spreekuren, ontmoetingsavonden en cursussen, voor 

mantelzorgers en mensen met dementie. Hiervoor zijn we 

ook in contact met Alzheimer Nederland en de 

ouderenconsulent. Tijdens de dagbesteding willen wij 

mensen laten bijdragen, dit doen we door met oprechte 

aandacht het gesprek aan te gaan en te onderzoeken waar 

de behoeftes liggen en vervolgens te faciliteren. Hiervoor willen we een 

professionaliseringsslag maken met het personeel, dit doen we d.m.v. scholing.  

In het kader van de informatievoorzieningen zijn er inmiddels 8 effectieve spreekuren; deze 

partners trekken steeds vaker met elkaar op en gaan ook met elkaar 4 kleinschalige 

informatiemiddagen organiseren. We gaan vrijwilligers werven die ons ondersteunen bij PR & 

Marketing activiteiten, de dagbesteding en andere activiteiten. Het is ons doel dat eind 2017 

iedere bewoner uit Benoordenhout weet waarvoor ze bij Evita Lokaal terecht kunnen, 

hiervoor zullen we de pers opzoeken en een aantal ludieke PR acties uitzetten.  

 

 

1. Maatschappelijke context en behoeften 

 Evita Lokaal blijft in gesprek met buurtbewoners, zorg- en welzijnspartners uit de wijk, de 

wijkvereniging, de wijkagent, de wijkbus, ondernemers en diverse wijkinitiatieven. 

 We bezoeken maandelijks 2 nieuwe netwerken of initiatieven in de wijk; 

 In 2017 staan we op 2 wijkmarkten 

 We gaan actief op zoek naar ambassadeurs van Evita Lokaal die mensen vanuit hun 

netwerk informeren en bevragen. 
 
2. Bezoekers  

 In 2017 staan we op 2 wijkmarkten 

 We gaan actief op zoek naar 20 ambassadeurs van Evita Lokaal die mensen vanuit hun 

netwerk informeren en bevragen en uitnodigen voor een kop koffie of een activiteit. 

 Er komt een groot interview met de coördinator in het wijkblad Benoordenhout met als 

doel de missie en visie van Evita Lokaal te vertellen 

 Een nieuwe activiteiten en spreekuren 

brochure die beter uitstraalt waar we op dit 

moment voor staan, deze wordt op alle 

belangrijke punten in de wijk neergelegd. 

 We bezoeken maandelijks 2 nieuwe 

netwerken of initiatieven in de wijk 

 Dagbesteding van 2 naar 3 dagen met 

gemiddeld 8 deelnemers 

 Jaarlijkse tevredenheidsenquête onder 100 

bezoekers, score cijfer 8. 

 80% van de bezoekers keert terug na het eerste bezoek 
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3. Financiën 

 Evita Lokaal heeft een duurzame subsidie van € 32.000,00 aangevraagd bij het 

Stadsdeelkantoor.   

 Evita Lokaal is aangesloten bij ‘Haagse voorziening voor Ouderen en hun mantelzorgers’ 

en er is een subsidie aangevraagd van € 58.000,00 

 Evita Lokaal is aangesloten bij de Taskforce Mantelzorg om een duurzame bijdrage te 

ontvangen voor het ondersteunen van mantelzorgers. Per traject € 375,00, inzet 100 

trajecten 

 2 x per maand verhuur Evita Lokaal á € 125,00 

 Maximale inzet van vrijwilligers, wijkbewoners en stagiaires die kosteloos een activiteit 

organiseren, zitting hebben in de activiteiten commissie, ondersteunen bij de 

dagbesteding of hulp aanbieden om bijv. gratis te flyeren.  

 3 dagen dagbesteding met gemiddeld 8 deelnemers  

 Op zoek naar 2 nieuwe inkomstenbronnen 

 Fondsen en giften/sponsoring vanuit bedrijven á € 30.000,00  (bv. Fonds 1818, 

Oranjefonds, nationaal Ouderenfonds) 

 Stichting Vrienden van Evita. Hier kunnen particulieren en bedrijven officieel hun steentje 

bijdragen aan Evita Lokaal 

 
4. Vrijwilligers 

 In 2017 organiseren we een ludiek event om 10 nieuwe vrijwilligers te werven voor het 
gastheer/gastvrouwschap. 

 De functie staat actief op diverse vrijwilligers sites 

 Deelname aan 2 wijkmarkten met actieve wervingscampagne voor vrijwilligers 

 Er worden 2 scholingen georganiseerd op de behoeften van vrijwilligers.  

 De activiteitencommissie draait eind 2017 zelfstandig voor wat betreft de  

activiteitenplanning in het Lokaal. 

 

 

 

5. Activiteiten 
 1 x informatieochtend voor casemanagers en wijkverpleegkundigen uit de wijk om 

dagbesteding onder de aandacht te brengen 

 Er worden 2 scholingen georganiseerd voor het personeel van de dagbesteding; 

 2 nieuwe begeleiders dagbesteding worden geworven via website, Social Media en mond 

op mondreclame 

 Nieuwe brochure spreekuren/dagbesteding en activiteiten die door partners in de wijk en 

in hun netwerk verspreid wordt 

 4 kleinschalige informatiebijeenkomsten in samenwerking met partners uit de wijk 

 4 mantelzorgcontactavonden in samenwerking met consulent mantelzorg 
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 In samenwerking met Alzheimer Nederland organiseren we 4 contactavonden voor 

mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

 Wekelijks 8 spreekuren met gemiddeld 8 bezoekers; samen met de spreekurenpartners 

een nieuwe brochure die in de wijk en in hun netwerk verspreid wordt. 

 We zijn in gesprek met radio/tv west voor een reportage op radio/tv 

 Voor alle activiteiten geldt: vermelding in wijkblad, plaatselijke krant, 4 x per jaar in 

samenwerking met Evita Zorg – nieuwsbrief, goede flyers op 20 centrale punten in de 

wijk (bibliotheek, huisartsen en fysiotherapeuten) 

 Na inventarisatie op behoefte starten we met 5 nieuwe activiteiten die geïnitieerd worden 

door vrijwilligers 

 

6. Sociaal maatschappelijke innovatie 

 Coördinator gaat via internet en netwerk op zoek naar 4 netwerken/ondernemers die 

bezig zijn op het gebied van zingeving ouderen, vitaliteit, zelfredzaamheid en impact 

willen maken. 

 
 

 

 
 


