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Reguliere activiteiten 
Rekening houdend met toename van hulpvragen in verband met decentralisatie van zorgtaken, 
streeft de stichting BBD naar uitvoering van alle hulpvragen die in 2015 door ouderen werden 
voorgelegd en daarbij minimaal behoud van het aantal vrijwilligers, bussen en overige 
ondersteunende middelen.  
In 2014 heeft de Dienst OCW middelen beschikbaar gesteld om ouderen die nu hulp van thuiszorg 
ontvangen, per 1 januari 2015 van boodschappenhulp te gaan voorzien. Het besluit deze groep 
door te verwijzen naar de BBD is uitgesteld tot 1 januari 2017. De BBD houdt hierdoor rekening 
met het bieden van boodschappenhulp aan een grotere groep ouderen in 2017.  
 
Inspelen op veranderende behoeften 
De BBD constateert het complexer worden van probleemsituaties bij ouderen die zelfstandig thuis 
(blijven) wonen. Steeds meer ouderen komen er alleen voor te staan en niet iedereen beschikt 
over een zorgzame omgeving waarop een beroep kan worden gedaan. 
Steeds meer ouderen vragen om persoonlijke hulp en aandacht. 
De BBD werkt in 2016 aan een plan dat voorziet in het kunnen bijstaan van deze groep ouderen. 
 
Bijzondere activiteiten 
Om de dienstverlening toegankelijk te houden voor rolstoelgebonden ouderen wordt wederom een 
donatieverzoek aan verschillende fondsen voorgelegd voor een aangepast programma.  
De BBD beschikt niet (meer) over aangepaste rolstoelbussen, waardoor bij verschillende diensten 
en activiteiten bussen worden ingezet van de firma Achttax en wordt samengewerkt met de 
Taxibus Den Haag. 
 
In 2016 is opnieuw op de BBD een beroep gedaan om omvangrijke logistieke vervoersprojecten uit 
te voeren. Op basis van de naar grote tevredenheid verlopen projecten gaat het bestuur er vanuit 
dat de betrokken organisaties de BBD ook in 2017 hiervoor benaderen. Het betreffen onder meer 
de diners van Shell en Aegon, de uitstapjes voor houders van de Ooievaarspashouders (Dienst 
SZW) en de A Meezing Kerst (verschillende fondsen en gemeente Den Haag). 
 
De BBD bestaat in december 2016 25 jaar en gaat dit jubileum in 2017 een jaar lang vieren met 
het organiseren van verschillende extra activiteiten.  
 
Vrijwilligersontwikkeling 

Naar aanleiding van het in juli 2013 gestarte re-integratieproject 'Werken naar loon' streeft het 
bestuur per 1 januari 2017 het project 'Ontwikkeling vrijwilligerswerk' van start te laten gaan. 
Uit de opgedane ervaringen blijkt behoefte aan werk-ervaringsplaatsen voor mensen die langdurig 
werkeloos zijn, een verslavingsachtergrond hebben en vluchteling zijn met een verblijfsstatus. 
 
Activering samenleving 

Het bestuur streeft ernaar de activiteit 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel' in 2017 voor de 
vierde maal uit te voeren. 
De projectactiviteiten bestaan uit het samenbrengen van ouderen met buurtgenoten die in de 
thuissituatie gezamenlijk de maaltijd nuttigen met als doel de contacten in buurten te vergroten en 
eenzaamheid van ouderen tegen te gaan.  
 
 


