Informatie voor Verwijzers
Dagtochten Plusbus Woerden voor ouderen met een kleine
portemonnee
Wat is de Plusbus Woerden
De Plusbus Woerden is al jaren een bekend fenomeen in Woerden. Onder de vlag van Hart
voor Woerden worden onder andere dagtochten georganiseerd voor 60 Plussers,
woonachtig in de gemeente Woerden. U kunt dan denken aan 4 keer per week een
boodschappendienst, een bezoek aan een museum, rondvaarten, strand of bioscoop, aan
rondritten, aan een diner of lunch in een bijzondere locatie etc..
Voor deze activiteiten heeft de Plusbus Woerden de beschikking over een kleine bus,
geschikt voor de chauffeur, begeleider en 7 deelnemers.
Maandelijks wordt een nieuwsbrief verzonden aan circa 350 ouderen, die zich vervolgens
kunnen inschrijven voor een van de vele maandelijkse activiteiten.
De deelnemers betalen de kosten van een dergelijke activiteit. Daarnaast moeten de
deelnemers zelf ook de kosten betalen voor een kopje koffie onderweg en een lunch.
De totale kosten voor een dagtocht komt uit op een bedrag van maximaal € 50.=.
De Plusbus voor iedereen?
Merkbaar is dat niet alle 60-plussers de financiële middelen hebben om deel te nemen aan
deze activiteiten, ondanks dat er ook altijd een of meerdere “low-budget” activiteiten in het
maandelijkse programma worden opgenomen. Wij weten van deelnemers dat zij sparen om
na enige tijd zich aan te melden.
Dan blijven er ouderen over, die geen geld hebben voor deze dagtochten en daar ook niet
voor kunnen sparen. Noem het stille armoede. Deze groep noemen wij ouderen met een
kleine portemonnee.
De organisatoren van de Plusbus Woerden hebben het initiatief genomen en een plan
ontwikkeld om ouderen met een kleine portemonnee ook deel te laten nemen aan de
activiteiten van de Plusbus. Via het aanschrijven van sponsoren hebben wij nu financiële
middelen om deze doelgroep een gratis dagje uit aan te bieden.
Voor deze groep wordt naast het reguliere programma een aparte dagtocht georganiseerd.
Plan van aanpak
Het belangrijkste vraagstuk bij deze aanpak is:
• Waar wonen deze ouderen.
• Hoe weten wij dat zij beschikken over een kleine portemonnee (denk aan stille armoede)
• Hoe komen wij in contact met deze doelgroep en tenslotte
• Hoe krijgen wij deze ouderen enthousiast deel te gaan nemen (soms uit een sociaal
isolement halen).
Om dit plan te verwezenlijken hebben wij uw steun hard nodig. U bent hier zelfs de
zogenaamde “spin in het web”. Wij zien in u een “Verwijzer”.
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Doelgroep
Het gaat om inwoners van de “gemeente” Woerden in de leeftijdscategorie van 60+met een
kleine portemonnee. Bij een kleine portemonnee denken wij aan:
• Een (onvolledige) AOW of werkeloosheidsuitkering op bijstandsniveau.
• Bijstandsuitkering.
• Een indicatie voor de voedselbank (leefgeld maximaal € 225.= per persoon of € 315.=
voor 2 personen per maand).
• Dit uitje is ook voor een echtparen of samenwonenden
Wij hebben onvoldoende gegevens om in te schatten hoeveel inwoners gebruik gaan maken
van deze voorziening. Voorlopig willen wij uitgaan van één dagtocht per jaar per persoon.
Verwijzer
De ervaring leert dat ouderen tijdens zo’n dagtocht samen veel plezier hebben en genieten.
Zo’n fijne dag willen wij ook voor ouderen met een kleine portemonnee mogelijk maken.
Wij realiseren ons echter dat het heel lastig is deze doelgroep te bereiken. Wij hebben geen
kennis van waar er stille armoede is. U heeft wel dergelijke contacten.
Een tweede obstakel is om bij deze mensen binnen te komen. U kent deze doelgroep.
En tenslotte is het ook niet altijd makkelijk de doelgroep zover te krijgen mee te gaan met
zo’n tocht.
Om de doelgroep te bereiken en te enthousiasmeren vragen wij uw medewerking. Via u
willen wij in contact komen met deze ouderen. Waarom u. Omdat wij weten dat u inzicht
heeft in de achtergronden en financiële situatie van de mogelijke deelnemers aan de
Plusbus.
Wij vragen u de mogelijkheden te bespreken met ouderen die hiervoor in aanmerking
komen.
U kunt een aanvraag bij ons indienen als u een oudere kent, die mee wil en hiervoor in
aanmerking komt. U vult hiervoor bijgaand aanvraagformulier in.
U ontvangt van ons een bevestiging met verdere informatie over de te houden dagtocht(en).
Goed om te weten
• Op de site van Hart voor Woerden treft u onder het kopje “Vrijwilligersdiensten”
informatie aan over de Plusbus.
• Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Ellen Vossen van Hart voor
Woerden, telefoon (0348) 421101.
• De bus beschikt niet over een rolstoellift. Rollators en rolstoelen, mits inklapbaar,
kunnen mee. De deelnemers moeten in staat zijn zelf in en uit te stappen. Natuurlijk is
er een helpende hand.
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Aanvraagformulier deelname dagtocht
Voor wie wordt de aanvraag gedaan?
Naam: dhr./mevr. …………………. .............................................................................................
dhr./mevr. …………………………...................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Postcode + woonplaats: ..............................................................................................................
Telefoonnummer: ........................................................................................................................
Mailadres: .....................................................................................................................................
NB: Hart voor Woerden gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om en zal
deze enkel gebruiken voor de uitjes voor minima voor de Plusbus en niet voor andere
doeleinden. Onze privacyverklaring is in te zien op de website www.hartvoorwoerden.nl
Motivatie: ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Beoordeling door verwijzer
Is er sprake van een minimum inkomen ❑ Ja ❑ Nee ❑ Onbekend
Is er sprake van minimaal leefgeld
❑ Ja ❑ Nee ❑ Onbekend
Verwijzer:
Naam: …………………………………………………………….
Functie: …………………………………………………………..
Organisatie: ……………………………………………………...
Telefoonnummer: ……………………………………………….
Mailadres: ………………………………………………………..
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de achtergronden van de deelnemer(s) en
heeft dit formulier naar waarheid ingevuld.
Datum:…………………………………………………………….
Handtekening:
................................................................. ……………………..
Het ingevulde en ondertekende formulier retourneren aan:
Hart voor Woerden, t.a.v. Plusbus Woerden, Meulmansweg 27, 3441 AT Woerden, of
afgeven op ma,di,do,vrij tussen 9 en 12u.
Of scannen en mailen naar info@hartvoorwoerden.nl
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