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Voorwoord
Terugkijkend op 2019 springt er voor Mens en Welzijn Voorst één gebeurtenis duidelijk uit: onze verhuizing van het Kulturhus naar De Kleine Wereld, nu ‘Klein Twello’.
Wat een werk is er door alle betrokkenen ingestoken om hier
een succes van te maken! Een belangrijk moment was er eind
november 2017: de sleutels van basisschool De Kleine Wereld
aan de Maarten Tromplaan in Twello werden aan de gemeente Voorst overgedragen. De school had haar nieuwe onderkomen gevonden in locatie De Fliert. De Kleine Wereld
kwam leeg te staan en de wens kwam op tafel om hier zo snel
mogelijk een nieuwe invulling aan te geven. Om dit te realiseren werd ‘werkgroep Klein Twello’ in het leven geroepen. Onder meer wij werden gevraagd hier aan deel te nemen.
Er rolde zich een aanvankelijk taai maar vruchtbaar proces uit
tussen verschillende maatschappelijke organisaties, gemeente
en buurtbewoners. Samen trokken zij op naar een nieuwe
maatschappelijke bestemming voor het voormalige basisschoolgebouw. Meerdere aanbieders en
buurtbewoners kwamen en verlieten de werkgroep. Rond de zomer ontstond met de komst van ABC
de Cirkel een vaste groep. Met hen hadden we een partner gevonden die vasthield en echt mee wilde
doen. Uiteindelijk leidde dit tot een plan waarin Mens en Welzijn Voorst, ABC de Cirkel en gemeente
Voorst Team Werk en Inkomen elkaar op inhoud vonden om de locatie een nieuwe invulling te geven.
Mét draagvlak vanuit de buurt.
Voor Mens en Welzijn Voorst is het een goed besluit geweest mee te gaan. Met de verhuizing naar
Klein Twello zijn inwoners onderling, samenwerkingspartners onderling en aanbieders en inwoners
dichter bij elkaar gekomen. Met Klein Twello is naar ons gevoel een laagdrempelige locatie voor ontmoeting ontstaan in Twello. Dit raakt de essentie van onze missie: versterken van de verbinding en betrokkenheid in de lokale samenleving, in het bijzonder voor kwetsbare mensen. Ik wil alle medewerkers en externe partners bedanken die hebben bijgedragen aan het proces dat Mens en Welzijn
Voorst dichterbij heeft gebracht. Dichterbij de inwoners van de Gemeente Voorst en daarmee ook
dichterbij haar eigen missie.
Veel leesplezier toegewenst,

Roel Terwijn
Bestuurder Mens en Welzijn Voorst
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1. Kerncijfers
De kerncijfers hebben betrekking op de gezamenlijke drie kernactiviteiten van Mens en Welzijn Voorst
te weten welzijnswerk, trajectbegeleiding en dagbesteding (Wmo-geïndiceerd, beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding). Daar waar de cijfers betrekking hebben op één van deze drie is dit expliciet vermeld.

1.1 Financieel




Baten
Lasten
Resultaat

€ 1.156.381, - (waarvan 61% subsidie en 39% indicatiegelden en overige baten)
€ 1.244.212,- (waarvan 80% personeelskosten)
- € 87.831, -

1.2 Personeel





Aantal:
Aantal fte:
Verloop:
Ziekte:

20 (peildatum 31-12-2019)
12 (87% directe productie)
55% (in 2019 gemiddeld 22 medewerkers in dienst, 12 medewerkers uit dienst)
4,01% (dit is excl. zwangerschapsverlof; 2,79 % lager dan 2018; 0,79% lager dan 2019)

1.3 Bereik
Vrijwilligers
 Aantal vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst: 137 (peildatum 31-12-2019)
 Man/vrouw-verhouding: 63% (86) hiervan is man, 37% (51) is vrouw
 Jongste vrijwilliger: 19 jaar, oudste vrijwilliger: 92 jaar (beide vrijwilliger bij het Maatjesproject)
Leeftijd vrijwilligers
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Grafiek 1: Leeftijd vrijwilligers Mens en Welzijn Voorst
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Klanten > 7% van de Voorster samenleving
Mens en Welzijn Voorst legt niet van alle inwoners waarmee zij in contact komen de NAW-gegevens
vast. Dit tracht zij zoveel mogelijk te beperken. We houden echter wel aantallen deelnemers bij. Hiermee krijgen we een redelijk betrouwbaar beeld over hoeveel mensen we bereiken. Uit deze gegevens
komt naar voren dat we in 2019 via de vier programmalijnen welzijn met meer dan 1600 unieke inwoners in contact zijn geweest. Tellen we hier de stagiaires en de deelnemers dagbesteding en arbeidstoeleiding bij dan zijn dat nog zo’n 100 mensen meer. We bereiken met onze diensten dus face-toface meer dan 1700 inwoners. Dit is een bereik van 7% van de Voorster samenleving. Hierbij rekenen
we de contacten via social media en telefonisch, waarmee een overlap bestaat, niet mee.
Doorlopende, terugkerende bijeenkomsten > 20 doorlopende groepen
Naast een blik op ons werk via het aantal unieke personen, kun je naar ons werk kijken via het aantal
verschillende doorlopende groepen. Je kunt hierbij denken aan onder meer de fietstraining en aan de
cursus ‘Zeker Bewegen’. Eén doorlopende groep bestaat dan uit meerdere bijeenkomsten. In 2019
hebben we 20 van dergelijke groepen georganiseerd in het welzijnswerk. Onderstaand de opsomming:

1
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13
14
15
17
18
19
20

De doorlopende groepen / trainingen
Aantal bijeenkomsten
Activiteiten voor jonge mantelzorgers
6
Cursus Mindfulness
4
Cursus Betrokken Omgeving
4
Gespreksgroep Naasten met dementie (2x)
8
Vervolggespreksgroep Naasten met dementie
8
Ondersteuningsgroep voor naasten van iemand met dementie
12
Training Mentaal Fit voor vrijwilligers
4
Training rouwbegeleiding
4
Multicultureel beweegprogramma
11
Fietstraining
5
Jong en Oud in Beweging
4
Themagericht bewegen in de Kruidentuin
10
Zeker Bewegen Spoor 1
6
Zeker Bewegen Spoor 2
6
Informatiebijeenkomsten dementie
5
Training voor de buurtbemiddelaars
3
Training Social Media
2
Roos Radeloos (voor en over jonge mantelzorgers)
5

Grotere en kleinere eenmalige (ontmoetings)bijeenkomsten / workshops > 26 X
Tot slot hebben we dan nog een aantal eenmalige, vaak wat grotere maar soms ook kleinere bijeenkomsten georganiseerd. In 2019 waren dit 26 bijeenkomsten. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de bijeenkomsten voor de vrijwilligerswaardering, de opening van en de paasbrunch in Klein Twello.
Media
Naast de fysieke bijeenkomsten is Mens en Welzijn Voorst actief op en in verschillende media: Voorster Nieuws, KijkindeKernen (ruim 4000 unieke bezoekers), Radio Gelderland, Voorst Actief, onze eigen website, facebook en LinkedIn. Langs deze wegen hebben we een groot bereik wat moeilijk nader
te kwantificeren is.
Samenwerkingspartners > …meer dan 60 keer samen!
Mens en Welzijn Voorst werkt samen met meer dan 60 verschillende lokale en regionale partners.
Deze kun je grofweg indelen in de volgende groepen:
 Kunst en Cultuur
 Zorgaanbieders
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Scholen
Vrijwilligersorganisaties en verenigingen
Politie
Woningbouwvereniging
Overheid
Lokale ondernemers
Fondsen en serviceclubs

Mens en Welzijn Voorst is naast deze partners ook verbonden en/of werkt samen met landelijke branche-gerelateerde organisaties als Verdiwel, Sociaal Werk Nederland, VPTZ, de LSA, de Zonnebloem en
het Rode Kruis.

1.4 Klanttevredenheid
We hebben in 2019 gekozen voor een klanttevredenheidsmeting vanuit de werkprocessen, in de operatie. Hier is vorig jaar een begin mee gemaakt. Dit vraagt nog nadere uitwerking. In de toekomst willen we deze vormen combineren met een vragenlijst en de nieuwe vorm van cliënteninspraak (zie ook
paragraaf 3.2 en 3.7). Binnen alle afgenomen evaluaties komt een positief beeld naar voren. Er zijn wel
aandachtpunten.
Mantelzorgdag
Na afloop van de Mantelzorgdag is een anonieme enquête ingevuld door 71 mantelzorgers over hun
ervaringen. De mantelzorgers waren zeer tevreden over de informatie vooraf, de inhoud van de dag
en de locatie. Zij gaven de Mantelzorgdag van 2019 een ruime 9 als gemiddeld rapportcijfer.
Klein Twello
Na afloop van de opening in Klein Twello zijn meerdere medewerkers naar de reacties gevraagd over
de bijeenkomst en over het gebouw. Er heeft ook een apart evaluatiegesprek plaatsgevonden met de
deelnemers van Klein Twello en een bijeenkomst met de omwonenden en de coördinator maatschappelijke initiatieven. Hieruit komen veel positieve reacties naar voren. Het gebouw wordt als sfeervol en
laagdrempelig ervaren. Het heeft een positieve transformatie ondergaan. Aandachtspunten zijn de
vindbaar- en herkenbaarheid vanaf de weg. Ook het parkeren op drukke momenten door bezoekers
van Klein Twello en/of omliggende bedrijven vraagt aandacht. Een derde aandachtspunt was de beukenhaag rondom het plein. De haag was niet over de hele lengte even goed aangeslagen. Er zaten her
en der wat ‘gaten’ in die groter worden doordat er doorheen wordt gelopen.
Trainingen
De trainingen en informatiebijeenkomsten die Mens en Welzijn in 2019 organiseerde zijn met veel enthousiasme ontvangen en worden als nuttig en waardevol ervaren. Uit de evaluatie van de training
‘Zeker Bewegen’ bleek bijvoorbeeld dat men unaniem tevreden was over de cursus. ‘Verbeterde balans’, ‘makkelijker omhoog komen en opstaan’ en ‘minder angst’ werd in meer dan de helft van de gevallen als positieve ervaring opgegeven. Ook gaf zo’n 50% aan open te staan voor een vervolgcursus.
Uit gehouden anonieme schriftelijke evaluatie bleek dat deelnemers spoor 2 (26 deelnemers) de cursus gemiddeld beoordeelde met een 8,6.
Dagbesteding Martinushof
De deelnemers aan de dagbesteding zijn over het algemeen zeer tevreden. Men verheugt zich erop
om hiernaartoe te gaan. De sfeer is gezellig en de groepen zijn leuk, de mensen aardig en het is gemoedelijk. Men vindt het fijn om er even uit te zijn en contact te hebben met anderen. De dagbesteding is prima en men heeft het reuze naar ’t zin! Er zijn een paar aandachtspunten. Op maandag is de

5

groep wat klein, op de vrijdag is de groep wat te groot. De mannelijke deelnemers zouden het fijn vinden als er meer mannelijke deelnemers komen. Er zijn geen dingen waarover men momenteel klachten heeft. De deelnemers voelen zich veilig om een eventuele klacht neer te leggen bij de leiding en
men heeft het gevoel dat er naar ze geluisterd wordt.

2. Doelstelling en beleid
2.1 Meerjarenbeleid
Het vastgestelde meerjarenbeleid voor de periode 2016-2020 loopt af. Vorig jaar vormde samen met
het jaar 2020 een overgangsperiode als het gaat om de koers voor de komende vier jaar. We oriënteren ons op een nieuwe visie en koers. In dit proces gaan we uit van ons onderscheidend vermogen: we
zijn de enige brede lokale welzijnsaanbieder in de gemeente die bestaat uit een combinatie van betaalde beroepskrachten en tal van samenwerkingsvormen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
We kennen een stevige lokale verankering die we willen versterken. Op basis van dit uitgangspunt en
onze drie kernwaarden (zie paragraaf 2.3) zijn we in 2019 gestart met een proces om tot een nieuwe
visie te komen. In dit kader zijn er in 2019 visiebijeenkomsten geweest met de Raad van Toezicht, medewerkers, samenwerkingspartners en gemeente. Dit krijgt in 2020 een vervolg. Het is onze ambitie
om eind 2020 een koers voor de komende vier jaar vast te stellen.

2.2 Hogere doel
Het hogere doel van Mens en Welzijn Voorst is vastgelegd in de statuten. Hierin staat dat Mens en
Welzijn Voorst zich inzet voor een samenleving waarin jong en oud, allochtoon en autochtoon, arm en
rijk zich betrokken voelen bij elkaar en bij hun omgeving en blijvend op een zinvolle manier in de samenleving kunnen participeren. In het bijzonder richt de organisatie zich op mensen en groepen die
niet voldoende zijn toegerust om op eigen kracht te kunnen participeren in de samenleving.

2.3 Onze kernwaarden
Eind 2018 heeft Mens en Welzijn de volgende kernwaarden vastgesteld:
1. De inwoner staat voor ons centraal
2. We doen het samen: alleen ga je sneller, samen kom je verder
3. Zichtbaarheid, we vinden het belangrijk herkend te worden in de hele gemeente

2.4 Vooruitblik naar 2020
Met het schrijven van dit jaarverslag zitten we midden in een maatschappelijke crisis. Dit heeft een
nieuw licht geworpen op kernthema’s van Mens en Welzijn Voorst als verbinding, ontmoeting, kwetsbaarheid en samenwerking. Het centrale thema voor 2020, ‘ErWelzijn1’, staat daarom voor ons op dit
moment meer dan ooit centraal. Hoe kunnen we ‘ERWELZIJN’ in een anderhalve-meter-samenleving?
Hoe kunnen we ‘ErWelzijn’ in kleinere groepen? En hoe kunnen we ‘ErWelzijn’ voor inwoners die extra
risico lopen op schade of overlijden bij een Covid-19 besmetting of bij wie de impact van de Coronamaatregelen tot problemen leidt waar ze niet zelfstandig uitkomen?

1

ErWelzijn is een gezamenlijke visie. Een gezamenlijke manier van kijken naar de werkelijkheid in het sociale domein, een gezamenlijke ‘bril’.
Een bril waarmee we helder kunnen zien wat er gebeurt en moet gebeuren. Een bril waarmee we de andere accenten binnen verschillende
organisaties optimaal kunnen verbinden en benutten om problemen te voorkómen. Mens en Welzijn Voorst ontwikkelt deze benadering in
2020 samen met Welzijn Lochem, Gemeente Voorst, MEE en Stimenz.
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Wij verwachten in 2020 met het thema ‘ErWelzijn’ in te zetten op de actualiteit van nu: dreigend isolement bij veel mensen én de overlevingskracht van mensen. Dit gaan we verder uitwerken in ons
nieuwe meerjarenbeleidsplan (2020-2024). We zijn ervan overtuigd te kunnen bijdragen door nieuwe
interventies en nieuwe vormen van dienstverlening. Onze projecten ‘Maatje Digitaal Voorst’ en ‘Zorg
Dichterbij U’ vinden we hiervan mooie voorbeelden: verbinden en ontmoeten via digitale toepassingen. Hiermee hebben we in het voorjaar van 2020 een begin gemaakt. Dit vinden we veelbelovend.
Het sluit aan bij de bovenstaande ontwikkelingen. Het biedt de mogelijkheid om netwerken van mensen zelf en hiermee hun eigen weerstandsvermogen te versterken.
Omdat de financiële impact van de Corona-maatregelen ook haar weerslag zal hebben op de overheidsuitgaven zullen we hierover moeten nadenken en in gesprek moeten gaan. Voor Mens en Welzijn
Voorst staat hierbij de centraal: ‘Hoe kunnen we meer doen met minder? Hoe kunnen we met onze
kwaliteiten mensen verbinden, hun kracht aanspreken en de gemeenschap versterken, kansen verder
benutten en de lokale cohesie verder versterken?
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3. Organisatieontwikkelingen
3.1 Inhoudelijke ontwikkelingen
Welzijn: van functies naar activiteitenprogramma’s
Vanaf 2019 levert Mens en Welzijn Voorst haar bijdrage binnen de algemene voorziening vanuit vier
activiteitenprogramma’s:
1. Ontmoeting
2. Vrijwilligerswerk, mantelzorg, familie- en netwerkparticipatie
3. Praktische ondersteuning en begeleiding
4. Gezondheid en leefbaarheid
Preventie stond in 2019 hoog op onze welzijnsagenda. Binnen de bovengenoemde programma’s hebben we in nauwe samenwerking met Voorst onder de Loep dan ook nieuwe preventieve interventies
ontwikkeld of hier een poging toe gedaan, te weten:
 Welzijn op Recept
 Roos Radeloos
 Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars
 Veil je schuld
 Jong plus Oud is goud en
 Taalpunt in Klein Twello.
Vanaf 2019 ontwikkelt Mens en Welzijn Voorst i.s.m. Stimenz en MEE een preventieve aanpak voor de
algemene voorziening van het sociale domein: ERWELZIJN. De essentie van deze aanpak is het ontwikkelen van nieuwe preventieve interventies door bij mensen te zijn op momenten dat zij een verhoogd
risico lopen om ‘in de problemen te geraken’ en in die contactmomenten hen te voorzien van informatie / kennis om het risico op het ontstaan van deze problemen te voorkomen. Voor ons betekent dit
ook dat we de komende jaren meer projectmatig willen gaan werken.
Hiernaast investeren we vanaf 2019, mede in samenwerking met Voorst Onder de Loep, in Fondswerving. Er zijn fondsaanvragen gedaan bij het Oranje Fonds, het Kansfonds, De Boksscholtenstichting en
het Ministerie van VWS. Dit heeft geleid tot een bijdrage van het Oranje fonds waarmee we het project ‘Bezoekdienst voor Weduwen en Weduwnaars’ kunnen financieren.
WMO-Dagbesteding
Wat betreft de WMO-dagbesteding zien we in 2019 vier ontwikkelingen:
1. De samenwerking met de algemene voorziening versterkt. Dit uit zich in de samenwerking en
soms ook integratie met allerlei initiatieven zoals vrije inloop-activiteiten in Klein Twello, Trefpunt
Duistervoorde en de Welfare in Klarenbeek (inmiddels omgedoopt tot Klarenbeek Creatief).
2. Er ontstaat een grotere variëteit in de samenstelling van de deelnemersgroepen.
3. De kwaliteit neemt toe door verbeteringen in de rapportages en planvorming van de activiteiten.
4. In 2019 zijn door Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe i.s.m. lokale aanbieders twee nieuwe zorgproducten ontwikkeld: duurzaam en duurzaam intensief. Op beide producten hebben we ingeschreven.
Beschut werk en trajectbegeleiding
In 2019 zijn flinke slagen gemaakt waar het gaat om de professionalisering van het onderdeel arbeidstoeleiding. Voor het onderdeel beschut werk hebben we nu een samenwerking met drie grote leveranciers van productiewerk. Hiermee kunnen we deze groep meer continue voorzien van arbeid en
ons meer richten op de begeleiding. In de loop van 2019 is Delta, het werkbedrijf van gemeenten in de
regio, ontmanteld. Gemeente Voorst heeft ervoor gekozen om de uitvoering van de taken van Delta in
8

eigen hand te nemen. In de trajectbegeleiding zijn we beter in staat te laten zien wat onze inzet heeft
opgeleverd. We hanteren een meer uniforme werkwijze en de verbinding tussen enerzijds de arbeidsomgeving en anderzijds de ambulante trajectbegeleiding is versterkt. In dit proces is duidelijk geworden dat onze kracht niet zozeer ligt op de toeleiding naar werk maar meer op de eerste vier treden
van de participatieladder en de groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daar waar uitstroom naar werk geen reëel perspectief is, blijven voor cliënten van Mens en Welzijn Voorst vormen
van zinvolle dagbesteding binnen en buiten de eigen organisatie van belang.

3.2 Kwaliteit
Nieuwe WMO-raamovereenkomst
Vanaf 1 januari 2019 biedt Mens en Welzijn Voorst haar dagbesteding vanuit een nieuwe raamovereenkomst met Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe. In deze raamovereenkomst ligt nadrukkelijker het
accent op kwaliteit en professionaliteit van de dienstverlening.
Kwaliteitslabel ‘Sociaal Werk’
Met ingang van 2019 is Mens en Welzijn Voorst gecertificeerd voor het kwaliteitslabel ‘Sociaal Werk’.
Dit kwaliteitslabel is een uniek en eigenzinnig kwaliteitslabel voor de branche dat staat voor ‘Sterk Sociaal Werk’. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en op lerende organisaties met adequaat bestuur. In 2019 heeft Mens en Welzijn Voorst gewerkt aan de normen die volgens de externe audit eind 2018 aandacht vroegen. Er is een
verbeterplan opgesteld voor acht van de tweeënvijftig normen en gestart met de uitvoering van deze
verbeterplannen. Dit heeft geleid tot:
- Een vastgestelde interne gedragscode;
- De voorbereiding van verplichte beroepsregistratie en
implementatie intervisie;
- Een eerste oriëntatie op een uniformering van het
methodisch werken (ErWelzijn, projectmatig werken,
van ‘zz naar gg’ en de sociale netwerkstrategie);
- Een geactualiseerd vrijwilligersbeleid;
- Een aangescherpte handelswijze in zake risico’s bij de
klant;
- Een in- en externe klachtenprocedure voor cliënten
en medewerkers;
- De voorbereidingen om te komen tot doelgericht rapporteren op de dagbesteding en
- De implementatie van de beroepscompetenties in de HRM-jaarcyclus.
Klanttevredenheidsonderzoek
In 2019 hebben we ervoor gekozen om de klantwaardering via het reguliere werkproces in beeld te
brengen. Dit betekent concreet dat we zelf vragenlijsten hebben uitgezet bij deelnemers en klanten
die gebruik hebben gemaakt van onze diensten. Bij voorkeur zoveel mogelijk kort na de deelname.
Voor de volgende diensten hebben we op deze manier de klanttevredenheid in kaart gebracht of hiermee een start gemaakt:
 Mantelzorgdag
 Trajectbegeleiding
 Zeker Bewegen
 De dagbesteding
De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in paragraaf 1.4.
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3.3 Bedrijfsvoering en HRM
In 2018 zijn we gestart met professionalisering van de bedrijfsvoering met als doel het borgen van de
verschillende bedrijfsprocessen in één systeem en een grotere toegankelijkheid van bedrijfsinformatie. In 2019 is hier verder vorm aan gegeven. Het gaat dan om de inrichting van het ERP-systeem (Enterprise Resource Planning), de outsourcing van het Wmo-berichtenverkeer, de digitalisering van de
personeelsdossiers, de integratie van alle HRM- en financiële gegevens in het nieuwe ERP-systeem en
het aanpassen van het personeelshandboek.

3.4 Personeel
In 2019 zijn door de Bestuurder met alle medewerkers jaargesprekken gevoerd. Hierin is aandacht gegeven aan onderwerpen als werkplezier, duurzame inzetbaarheid, beroepsvorming en competentieontwikkeling, loopbaanwensen, de combinatie werk en privé en aan verlofplanning. Medewerkers
wordt gevraagd om zelf feedback op te halen bij collega’s (360o-feedback). Ook is er ruimte voor feedback aan de leiding en de organisatie.
2019 was in ‘personeel opzicht’ een pittig jaar. Er werd in verband met alle veranderingen veel gevraagd van medewerkers. De in 2018 door medewerkers gekozen topprioriteiten te weten
1. Gebaande paden durven verlaten en nieuwe aanpakken voor duurzaam verbeteren en vernieuwen uit te proberen (continue verbeteren en vernieuwen),
2. Openlijk bespreken van resultaten, deze zetten verbetering en vernieuwing in gang (continue verbeteren en vernieuwen),
3. De leiding stimuleert zelfverantwoordelijkheid en intern ondernemerschap (bouwen op vertrouwen),
leidde in 2019 enerzijds tot het initiatief bij een aantal collega’s om nieuwe stappen te zetten buiten
de organisatie en anderzijds tot niet of moeilijk mee kunnen komen met de nieuwe richting. Met
name in de dagbesteding en arbeidstoeleiding kregen medewerkers te maken met andere eisen vanuit
de financier. Eisen die soms niet overeenkwamen met eigen verwachtingen, wensen en/of mogelijkheden. Mede dit heeft in 2019 tot een groot verloop van medewerkers geleid. Overigens hadden we in
2019 ook te maken met twee collega’s die de pensioengerechtigde leeftijd bereikte en hebben we afscheid moeten nemen van een collega door overlijden. Alles bij elkaar had Mens en Welzijn Voorst in
2019 een groot verloop van personeel (+50%).

3.5 Verhuizing naar Klein Twello
Vanaf april 2019 is een deel van de dagbesteding verhuist naar Klein Twello, een maand later volgde
alle onderdelen die gehuisvest waren in het Kulturhus. De keuze past voor Mens en Welzijn Voorst bij
haar drie uitgangspunten:
1. De inwoner staat centraal
2. We doen het samen met anderen
3. Zichtbaarheid
Klein Twello kent een centrale ontmoetingsruimte voor burgers en klanten, heeft een laagdrempelige
toegang en uitstraling en wordt naast Mens en Welzijn Voorst in gebruik genomen door partners waar
we nauw mee samenwerken in het sociale domein.
Naast de verhuizing in 2019 is in dat jaar ook gewerkt aan de inhoudelijke invulling. Zo is de WMOdagbesteding verbonden met de ontmoeting en is inhoud gegeven aan de samenwerking met ABC de
Cirkel. De samenwerking met de partners is tevens vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Ook
zijn er in 2019 tien inwonersinitiatieven onderzocht op mogelijke samenwerking met Klein Twello.
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Hiervan zijn uiteindelijk vijf initiatieven ook daadwerkelijk gestart in de locatie. Zie voor een meer uitgebreide toelichting op deze initiatieven paragraaf 4.1.4.

3.6 Organogram

3.7 Bestuur, toezicht en medezeggenschap
Bestuurder
Roel Terwijn is vanaf 1 januari 2018 werkzaam als Bestuurder van Mens en Welzijn Voorst.
Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht
In 2019 is de Raad van Toezicht ongewijzigd. De Raad is twee keer bij elkaar geweest zonder Bestuurder. Het gezamenlijk overleg heeft in 2019 vier keer plaats gevonden. De Raad van Toezicht kent vanaf
2019 een commissiestructuur en werkt met drie commissies: de auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de renumeratiecommissie. Els Loot trad in 2019 op als voorzitter van de Raad van Toezicht.
Personeelsvertegenwoordiging
Mens en Welzijn Voorst heeft een Personeelsvertegenwoordiging (PVT). In 2019 heeft er één mutatie
plaatsgevonden in de samenstelling van de PVT. Met deze wijziging is het voorzitterschap overgedragen aan Annet Reimert. De PVT heeft in 2019 de volgende activiteiten ondernomen:
- Er is 9 keer overleg geweest met de Bestuurder over uiteenlopende organisatiethema’s;
- Er heeft 1 gezamenlijk overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht;
- Er hebben 6 onderlinge bijeenkomsten plaatsgevonden inclusief voorbereidingsmomenten PVTbijeenkomst met achterban;
- Er is 1 achterbanbijeenkomst geweest in het kader van een evaluatie m.b.t. het functioneren van
de Bestuurder.
Cliëntenraad
Gezien de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap heeft de Cliëntenraad in 2019 haar
ontslag ingediend bij de Bestuurder. Dit vloeide voort uit een in 2018 ingezet oriëntatieproces op een
nieuwe vorm van medezeggenschap. In een gezamenlijk overleg van Directeur-Bestuurder met de CR
is in 2018 vastgesteld dat de bestaande werkwijze niet of hooguit in zeer beperkte mate de stem van
de brede cliëntgroep die Mens en Welzijn Voorst bedient, over het voetlicht brengt. Laat staan dat er
sprake is van een effectieve vorm van (mede-) zeggenschap. Zo dient tenminste een derde van de le-
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den te bestaan uit cliënten c.q. hun (wettelijke) vertegenwoordigers. Dit was niet het geval. De representativiteit van de CR stond hiermee al enige tijd onder druk. Uit de heroriëntatie is een nieuwe visie
en aanpak geformuleerd waarmee in 2019 is geëxperimenteerd. Onze ambitie is om ervaringskennis
van cliënten effectiever te benutten teneinde de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden en
te verbeteren en optimaal aan te sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen. Op basis van de opgedane ervaringen is in 2019 een commissie cliënteninspraak opgericht bestaande uit drie leden inclusief Bestuurder. De Commissie trekt nauw op met de Bestuurder en haar werkwijze is gebaseerd op de werkwijze van de adviesvangers waar in 2018 een basis voor is gelegd. Dit betekent dat de commissieleden
zelf de groep bevraagt die die zij vertegenwoordigt. De vragen gaan over de dienstverlening van Mens
en Welzijn Voorst. Het is de bedoeling dat de commissie in 2020 verder uitgebreid wordt met leden uit
andere doelgroepen.
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4. Welzijnswerk
4.1 Ontmoeting
4.1.1 Vier pijlers
1.
2.
3.
4.

Laagdrempelige ontmoetingsplek
Dialoog (gelijkwaardig gesprek waarin ondersteuning en nieuwe ideeën ontstaan)
Versterken van zelf – en samenredzaamheid
Opbouwen dan wel versterken van netwerken en sociale gemeenschapsvorming

4.1.2 Doelen
Doelen van het activiteitenprogramma ‘Ontmoeting’ zijn:
1. Vermindering van eenzaamheid.
2. Een gevoel van veiligheid, kennen en gekend worden.
3. Vergroten van onderlinge betrokkenheid tussen inwoners.
4. Verbinden van formele en informele ondersteuningsvormen.
5. Vroegtijdig signaleren van problemen en knelpunten bij mensen en hierop adequaat in spelen om
deze problemen op te lossen, te verzachten en/of te voorkomen dat ze verergeren.
6. Sociale cohesie / samenhang (in straten, wijken/buurten en/of dorpen).
7. Vergroten van sociale vaardigheden.
8. Dagritme en -structuur.
9. Kunnen zijn wie je bent, zelfvertrouwen opbouwen.
10. Ontwikkelen van talent, interesses en/of vaardigheden via specifieke (groeps-)activiteiten.

4.1.3 Status projecten
Klein Twello
Klein Twello is als nieuwe ontmoetingslocatie in de gemeente Voorst én nieuwe thuisbasis voor Mens
en Welzijn Voorst vanaf 1 juni 2019 een feit. De officieuze opening was op 1 januari en de locatie en
omliggend beweegterrein is op 28 mei 2019 officieel geopend.

Afbeelding 2: Wethouder Wim Vrijhoef opent op 28 mei 2019 ‘Klein Twello’.
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In 2019 is aanvankelijk veel tijd gaan zitten in het inrichten en de inhoudelijke en gebouw-technische
randvoorwaarden. Hierbij gaat het dan om het invulling geven aan de huurovereenkomst, beleid ten
aanzien van in gebruik geven van ruimtes, het sleutelbeheer, de opdrachtformulering voor het gebruik, de indicatoren, een samenwerkingsconvenant, een conciërgestructuur, de BHV, de zichtbaarheid en vindbaarheid van de locatie, de gebruikersvriendelijkheid van het gebouw waaronder ook de
invalidetoiletten en meerdere gebouw-technische mankementen die verholpen moesten worden. Alle
punten zijn in grote lijnen in 2019 op orde gekomen. Het beleid voor extern gebruik van ruimtes is
vastgesteld, sluit aan bij de in de subsidieaanvraag geformuleerde voorwaarden en is aangescherpt op
het concept Klein Twello.
Vanaf de zomer is de uitvoeringsfase gestart en zijn de betrokken partijen bezig gegaan met de concrete inhoudelijke gezamenlijke programmering. De uitvoering wordt de komende twee jaar op basis
van vier indicatoren gemonitord:
Indicator 1: De samenwerking tussen de partijen loopt goed.
Indicator 2: De buurt staat positief tegenover Klein Twello.
Indicator 3: Klein Twello is een laagdrempelig plek waar iedereen binnen kan lopen.
Indicator 4: Er wordt intensief gebruik gemaakt van Klein Twello.
Er zijn in 2019 meerdere initiatiefnemers geweest die ruimte zochten (zie paragraaf 4.1.4). Bij de beoordeling van de aanvragen is als uitgangspunt genomen dat het een sociaal-maatschappelijk, niet
commercieel doel dient, draait om inwoner(s) uit de buurt of het dorp Twello die zelf een actieve bijdrage en rol hebben bij de activiteit én dat de activiteit zich richt op en/of is voor mensen voor wie
meedoen, participeren en/of erbij horen een wens is maar geen vanzelfsprekendheid is door (bijvoorbeeld) hindernissen als taalvaardigheid, inkomen, psychosociale problemen, leeftijd en/of gezondheid.
De activiteit dient verder bij te dragen bij de versterking van het meedoen en participeren van de
groep deelnemers.
Buurtplusbus
In dit project trekken we samen op met Voorst Onder de Loep, de coördinator maatschappelijke initiatieven en een inwoner die ook ideeën heeft op dit gebied. Het project bevindt zich in de oriëntatie-/
inventarisatiefase. Hieruit is tot nu toe naar voren gekomen dat er bij inwoners behoefte is aan een
lokale kleine en flexibele vervoersdienst. De volgende stap is om na te gaan waar deze dienst aan zou
moeten voldoen en wat er voor nodig is om dit te concretiseren.

4.1.4 Resultaten






Een soepele overgang van Ontmoeting uit Kulturhus naar Klein Twello. De bezoekers zijn meegekomen en zijn zeer tevreden over de nieuwe locatie. Bezoek en omvang van de groepen zien we
iets toenemen.
Een Paasbrunch in april. Deze was drukbezocht: meer dan 30 deelnemers.
Opening Klein Twello (i.s.m. ABC). Goed bezocht: ruim 200 bezoekers, veel positieve feedback
over de nieuwe locatie.
Suikerfeest juni 2019. Goed bezocht: meer dan 30 deelnemers.
Meer dan 10 aanvragen ruimte door extern gebruik in Klein Twello:
- Ruimte voor een speelactiviteit voor kinderen
- Ruimte voor huiswerkbegeleiding
- Een ontmoetingsplek voor Turkse mannen
- Een ontmoetingsplek voor autistische jongeren
- Yoga-ruimte
- Sjoelclub voor senioren
- Vergaderruimte voor de Veluwse Stoomhoutzagerij
- Ruimte voor een kledingbank
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- Ruimte voor spelletjesmiddag met koffie voor Turkse vrouwengroep
- Bijeenkomst voor Molukse gemeenschap
- Ontmoetingsplek voor jongeren met een LVB-achtergrond
- Meerdere eenmalige activiteiten
Er komen regelmatig ook vragen van samenwerkingspartners om gebruik te maken van ruimtes of
om even langs te komen.
Het Creatief Atelier, De Kookclub, De Naaiclub, de Computerinloop en de Kledingservice zijn overgeheveld en geïntegreerd in Klein Twello.
Naast de dagelijkse inloop van mensen heeft in de Kruidentuin in Mei een open dag plaatsgevonden en een voorjaarsmarkt. Hier was een behoorlijke toeloop (50 tot 75 mensen). In juni is er een
bezoek geweest van de Rotary.

4.1.5 Samenwerking
Als het gaat om het activiteitenprogramma ontmoeting werken we nauw samen met:
 Coördinator Maatschappelijke Initiatieven Gemeente Voorst
 Bibliotheek Brummen I Voorst
 ABC De Cirkel
 Voorst Onder de Loep
 Werk en Inkomen Gemeente Voorst
 De Passerel
 Verschillende vrijwilligersorganisaties waaronder De Benring en Trefpunt Duistervoorde

4.2 Vrijwilligerswerk, mantelzorg, familie- en netwerkparticipatie
4.2.1 Drie vormen
Er zijn feitelijk drie vormen die we binnen dit activiteitenprogramma kunnen onderscheiden:
1. Mantelzorg
2. Familie- en netwerkparticipatie
3. Vrijwilligerswerk in de zorg
Het onderscheid tussen deze drie is niet altijd even duidelijk. Vrijwilligerswerk gaat bovendien niet altijd om ‘zorg en ondersteuning’. Je kunt hierbij ook denken aan verenigingswerk, verplicht vrijwilligerswerk in de groenvoorziening, praktische hulpdiensten en bestuurswerk voor een maatschappelijke
stichting. Al deze terreinen komen met elkaar overeen dat het werk wordt gedaan op basis van vrijwilligheid en niet op basis van afdwingbaarheid, er is geen sprake van een vergoeding voor het werk (Uit:
subsidieaanvraag 2019).

4.2.2 Doelen
Het algemene doel van het activiteitenprogramma ‘Vrijwilligerswerk, mantelzorg, familie- en netwerkparticipatie’ is ‘de positie van mantelzorgers en vrijwilligers versterken en dit werk ondersteunen met
kennis, advies en waardering’. Concrete doelen:
1. Informele en formele ondersteuning en zorg beter verbinden.
2. Een volwaardig Vrijwilligerspunt.
3. Een volwaardig steunpunt Mantelzorg.
4. Adequaat inspelen op de vraag, de leefwereld en behoeftes van vrijwilligers en mantelzorgers.
5. Zorgen dat vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers elkaar weten te vinden.
Hiermee beoogt Mens en Welzijn Voorst een bijdrage te leveren aan het voorkomen en verminderen
van toenemende eenzaamheid onder mensen van alle leeftijden. Het promoten en positief onder de
aandacht brengen van vrijwilligerswerk en vormen van informele ondersteuning is hierbij belangrijk.
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Evenals de zelfstandigheid en zelfstandig kunnen blijven wonen van mensen waarbij dit niet mogelijk
is zonder sociaal-maatschappelijke ondersteuning (Uit: subsidieaanvraag 2019).

4.2.3 Status projecten
Roos Radeloos
Roos Radeloos is een 14-jarige puber. Net als haar leeftijdsgenoten gaat ze naar school, heeft ze een
smartphone en is ze weleens onzeker of rebels. Maar Roos heeft een geheim. Bijna niemand weet dat
ze thuis een zieke vader heeft voor wie ze zorgt. Roos maakt zich veel zorgen over hem en over haar
eigen toekomst. Is er iemand die haar met al haar zorgen ziet? Iemand die naar haar luistert? En ook:
durft Roos om hulp te vragen?
Ook in de gemeente Voorst zijn er kinderen als Roos. En net als Roos vragen ze niet altijd even gemakkelijk om hulp. Ook worden ze niet altijd (h)erkend als jonge mantelzorger. Mantelzorg kan zwaar zijn.
Het kan drempels opwerpen in het leven van een jonge mantelzorger. De voorstelling Roos Radeloos
laat dit zien en stelt dit aan de kaak: waar lopen jonge mantelzorgers tegenaan? Waarom is deze meid
zo teruggetrokken of vraagt deze jongen zoveel aandacht? Hoe ondersteun je de jonge mantelzorger?
Wat doe je en wat laat je? Hoe kun je een jonge mantelzorger helpen?
Het project ‘Roos Radeloos’, bestond uit verschillende onderdelen:
1. Een voorstelling voor iedereen die privé of beroepsmatig te maken heeft met jonge mantelzorgers. We hoopten door deze theatervoorstelling een bijdrage te leveren aan meer herkenning en
erkenning van jonge mantelzorgers. Dat is gelukt. De aanwezigen waren onder de indruk van de
voorstelling en hebben meer inzicht gekregen wanneer je jonge mantelzorger bent en wat dat kan
betekenen.
2. De volgende stap bestond uit twee voorstellingen voor groep 8. Dit hebben we gedaan in samenwerking met drie basisscholen in Twello, de Oase, Kleine Wereld en de Hietweide. Na de voorstelling hebben we drie gastlessen gegeven. Tijdens de gastlessen hebben we met alle kinderen gesproken over de voorstelling. Kinderen waren hiervan onder de indruk en waren betrokken en enthousiast tijdens de les.
Dit project heeft ertoe bijgedragen dat de jonge mantelzorgers worden herkend en erkend. Tevens
hebben enkele jonge mantelzorgers zich aangemeld bij het steunpunt mantelzorg om mee te doen
met de activiteiten die we organiseren. In 2020 gaan we dit project nader evalueren en bepalen hoe
we verder gaan. Bij een vervolg zullen we ook op zoek moeten gaan naar financiering. Met de opgebouwde kennis zouden we het project mogelijk verder kunnen uitrollen bij andere basisscholen.
Bereik voorstelling
Leerlingen……………………………………………………..…… 73
Leerkrachten en andere belangstellenden ………… 40

Afbeelding 2: Voorstelling Roos Radeloos, 11 november 2019
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4.2.4 Resultaten
De Vrijwilligerscentrale Voorst (VCV)
In 2017 is een doorstart gemaakt met de organisatie van een steunpunt vrijwilligers in de vorm van
een vrijwilligerscentrale. Hierin zijn vier basisfuncties belegd: vinden, versterken, verlichten en verbinden. De meeste resultaten dragen bij aan meerdere van deze basisfuncties:
 Er zijn veel nieuwe contacten gelegd en gesprekken gevoerd met partijen in de kernen:
- Met dorpsbelangen Teuge, Klarenbeek, De Vecht, Posterenk, Teuge, Wilp en Wilp-Achterhoek;
- De dorpscontactpersonen;
- Ondernemers in de dorpen;
- De Benring;
- Werkgroep KijkindeKernen.nl;
- Burgerinitiatieven zoals de Voedselbank, Kledingbank en Ouder en kind café;
- Scholen;
- Kerken;
- Zozijn;
- Vluchtelingenwerk;
- Ondernemersvereniging;
- Bibliotheek.
 Er zijn meerdere vrijwilligers begeleidt bij het vinden van vrijwilligerswerk of het ondersteunen bij
het verkrijgen van de benodigde vaardigheden (dit kwam voort uit de Vrijwilligersmarkt waar
meer dan 100 potentiële vrijwilligers op af kwamen).
 Bestuur dorpsbelangen Teuge is ondersteund.
 Meer dan 400 vrijwilligers in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet voor de Voorster Samenleving (via vier lokale bijeenkomsten ‘aan tafel met de burgemeester’).
 Workshop ‘fondswerving en besturen met visie tot stand gebracht (ruil op de Beursvloer).
 ‘Platform versterken vrijwilligerswerk’ is tot stand gebracht.
 Behoeftepeiling uitgezet naar besturen van dorpen, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen.
Doel: ondersteuning en educatie afstemmen op de behoefte. De uitkomst is geïnventariseerd, gecategoriseerd en geanalyseerd. Vanaf 2020 gaan we op basis hiervan sterker inzetten op face to
face contacten om de lokale behoefte beter in kaart te brengen en verder in te zoomen. Op basis
hiervan gaan we vorm en inhoud geven aan een passend aanbod.
 Plan van aanpak gemaakt op basis van Klanttevredenheidsonderzoek 2018 (Plan is tot stand
gebracht in samenwerking met het Platform Versterking Vrijwilligerswerk). Belangrijkste uitkomst:
het merk VCV sterker in de gemeente positioneren. Dit krijgt in 2020 een vervolg.
 Parallel hieraan de volgende acties uitgezet:
Regelmatig een ‘in gesprek met de VCV’ met aansluitend een publicatie in de Voorster
Nieuws;
Iedere maand plaatsing van een Top 5 vrijwilligersvacatures in Voorster Nieuws;
Persberichten vanuit de VCV;
De vrijwilligerswaardering ‘Aan tafel met de Burgemeester’;
Geven van presentaties;
Maandelijks overleg met de dorpscontactpersonen en de coördinator maatschappelijke
initiatieven.
 Ondersteuning initiatieven van organisaties en verenigingen: vanuit behoefte aan netwerken en
samenwerken van de Zonnebloem is in het Platform Versterking vrijwilligerswerk het initiatief ontstaan om het Sociaal Café weer nieuw leven in te blazen. Gericht op deskundigheidsbevordering,
ontmoeten, delen, verbinden en samenwerken. Onder voorzitterschap van de VCV is een werkgroep geformeerd. In november was het eerste nieuwe Sociaal Café een feit. Met een opkomst
van ruim 70 deelnemers was dit een succes. Dit krijgt in 2020 een vervolg.

17



De VCV is zichtbaarder geworden, heeft een volwaardige plaats gekregen binnen de Voorster Samenleving. Vrijwilligers en organisaties weten steeds beter de VCV te vinden.
Vrijwilliger aan het woord over de vrijwilligerswaardering: “Aan tafel met de burgemeester”
‘’Het hoeft niet een bedankje, want daar doe ik het niet voor. Maar toch wil ik even zeggen dat ik
deze avond enorm gewaardeerd heb. Zo gezellig en lekker. Bovendien in mijn eigen dorp, leuk. En
dan ook nog met een attentie naar huis, het kan niet op. En samen met onze burgemeester, fantastisch! Ook de burgemeester bedankt voor zijn mooie en warme woorden. Het doet ons goed. En we
gaan door!”

Vooruitblik
De behoefte peiling en de daarop gemaakte analyse in 2019 laat zien dat de dorpen zelfvoorzienend
zijn met een sterke eigen kracht. Het is belangrijk voor de VCV om hierbij aan te sluiten en in te zetten
op samenwerking. Daar waar dit uit persoonlijk contact blijkt inzetten op versterking, verbinding en
ondersteuning. Dit is waar de VCV al enige tijd mee bezig is maar waar in 2020 extra aandacht voor zal
zijn. Vrijwillige inzet is van belang voor de Voorster samenleving. Tegelijkertijd is het ook van belang
voor het persoonlijke welzijn, voor participatie en de wens van velen om van betekenis te kunnen zijn
voor een ander, voor de gemeenschap. Voor de VCV is de samenwerking met Voorst Onder de Loep
en de coördinator maatschappelijke initiatieven van de gemeente van wezenlijk van belang gebleken.

Figuur 3: Vrijwilligerswaarderingsbijeenkomst in Teuge

Afbeelding 3: Bijeenkomst Sociaal Café, 7 november 2019

De vrijwilligersvacaturebank
De kernopdracht voor de vrijwilligersvacaturebank is in 2019 het moderniseren van de online vacaturebank. Hieronder valt ook de integratie met social media, kijkindekernen.nl en andere informatiebronnen onder. Daarnaast ondersteunen we organisaties bij het werven, selecteren en behouden van
vrijwilligers. In 2019 is er veel contact geweest met (vrijwilligers)organisaties over het plaatsen van vacatures en/of al geplaatste vacatures. Alle organisaties zijn geattendeerd op kijkindekernen.nl en ondersteund bij de werving van vrijwilligers. Ook zijn er belrondes gehouden om de vacatures op de vacaturebank te actualiseren. Deze contacten leverden over en weer zinvolle gesprekken op en leidde
tot de plaatsing van nieuwe vacatures.
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Er zijn in 2019 verschillende opties bekeken en besproken om de vacaturebank te moderniseren. In
het laatste kwartaal is met de inrichting gestart van een volledig nieuwe online vacaturebank. Een vacaturebank met een frisse nieuwe look die past bij de huidige tijd.
Het mantelzorgsteunpunt
Het mantelzorgsteunpunt is bedoeld om mantelzorgers in staat te stellen om te participeren in de samenleving. Bij mantelzorgers gaat het om mensen die via een persoonlijke band een zorgvrager intensief en onbetaald gedurende langere tijd ondersteunen en / of verzorgen. Onderstaand zijn de resultaten benoemd die het afgelopen half jaar zijn bereikt (ook voor deze resultaten geldt dat ze bijdragen
aan meerdere basisfuncties; zie onder de vrijwilligerscentrale over de vier basisfuncties):
 Mantelzorgers zijn meer bekend geraakt met het steunpunt mantelzorg, zij weten de consulent
mantelzorg beter te vinden wat blijkt uit de groeiende toestroom. Steeds meer mantelzorgers
melden zich aan voor het mantelzorgbestand en ontvangen voorlichting en informatie over mantelzorgondersteuning.
 Meer mantelzorgers hebben kortdurende of langer durende persoonlijke ondersteuning ontvangen als het gaat over wonen, financiën, zorgondersteuning en psychosociale ondersteuning.
 Mantelzorgdag 2019: een dag waarin de mantelzorgers hun zorgen hebben kunnen parkeren, elkaar hebben kunnen ontmoeten en er veel herkenning, erkenning, ontspanning en plezier is ervaren. Aantal deelnemers: meer dan 100. Zij hebben genoten van een heerlijke lunch en ze hebben
een workshop gevolgd. De Mantelzorgdag kon in 2019 wederom georganiseerd worden door een
goede samenwerking met en financiering van de Rotary.

Afbeelding 4: Workshop bloemschikken Mantelzorgdag






Afbeelding 5: Lunch Mantelzorgdag

6 activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers in de leeftijd van acht tot dertien jaar (in
samenwerking met de steunpunten mantelzorg uit Apeldoorn en Epe), er deden gemiddeld 8
jonge mantelzorgers vanuit de gemeente Voorst mee.
Een actieve, sportieve fundag georganiseerd (in de week voor de jonge mantelzorgers); er deden 4
jonge mantelzorgers aan mee vanuit de gemeente Voorst (in totaal 30);
Een actief en tegelijkertijd ontspannend weekend georganiseerd voor jonge mantelzorgers in de
leeftijd van 13 t/m 23 jaar;
“Mijn Dag Pyjama Party” georganiseerd (herfstvakantie), allerlei leuke activiteiten rond het thema
slapen (slaapmuts en droomvanger maken en het doen van een kussengevecht).

Niet alle jonge mantelzorgers hebben behoefte om mee te doen met de activiteiten maar de jonge
mantelzorgers die hebben meegedaan zijn enthousiast. Ze vinden het fijn om elkaar te ontmoeten, ze
leren elkaar ook steeds beter kennen doordat er nu een regelmaat is in de activiteiten.
Vooruitblik
Ook voor 2020 is het belangrijk om inwoners en organisaties bekend te laten worden met het begrip
‘(jonge) mantelzorgers’. Daarnaast is het van belang dat de jonge mantelzorgers zichzelf als zodanig
herkennen en weten dat ze gebruik kunnen maken van het aanbod.
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‘Ondersteuning voor Mantelzorgers’
IN CIJFERS
Aantal ingeschreven mantelzorgers eind 2018
Aantal ingeschreven mantelzorgers eind 2019
Aantal ingeschreven jonge mantelzorgers eind 2018
Aantal ingeschreven jonge mantelzorgers eind 2019
Aantal deelnemers Mantelzorgdag Voorst
Aantal uitgereikte mantelzorg-waarderingen
Aantal uitgereikte waarderingen aan jonge mantelzorgers

.………. 329
……….. 342
.………. 33
.………. 55
……….. 100+
..……... 282
..……... 46

Mantelzorgwaardering
Net als in 2018 is in 2019 gekozen voor een ‘keuzemenu’. Het keuzemenu is per jaar verschillend.
Mantelzorgers hebben kunnen kiezen uit o.a. een cadeaukaart van het zwembad, een bloemenwinkel,
de Blokker, de plaatselijke supermarkten en een schoonheidsspecialist naar eigen keuze.
De jonge mantelzorgers konden kiezen uit een cadeaukaart van Intertoys, de sportwinkel of de boekenwinkel. Alle mantelzorgers en jonge mantelzorgers waarderen het gebaar. Op een enkeling na zijn
de mantelzorgers te spreken over de invulling van de waardering en de manier waarop de waardering
wordt aangeboden. Mantelzorgers kunnen iets persoonlijks kiezen en het moment van in ontvangst
nemen is een prettige manier om contact te hebben met elkaar.
Mantelzorgers aan het woord:
‘’De meiden hebben het echt heel erg leuk gehad vrijdagavond. Ze waren zo enthousiast. Dank jullie wel. En ik zie uit naar de cursus. Een cadeautje aan mezelf… Groeten een mantelzorger.’’
‘’Wat leuk! Wat heb je toch altijd mooie dingen.’’
‘’Kijk nou. Super blije zoon. Hij had weer een geweldig leuke avond. En die bonnen voor mij, echt
veel te gek!’’
“Als ik een keer iets voor jullie kan doen, foto’s maken of een stukje schrijven vóór ‘t Voorster
nieuws,voorlichting
dan doe ik dat
graag.”
Training,
en educatie
Mens en Welzijn Voorst verzorgt verschillende soorten trainingen, voorlichting en educatie om vrijwillige inzet en informele ondersteuning te ondersteunen en te versterken. In 2019 is bovendien de basis
gelegd voor een nieuwe meer collectieve aanpak van deskundigheidsbevordering. Hier is samen met
de gemeente beleid voor ontwikkeld. Trainings- en voorlichtingsbijeenkomsten die we in 2019 hebben
georganiseerd:
 Mantelzorgers hebben gebruik gemaakt van de cursus ‘Mindfulness’ en de cursus ‘Betrokken omgeving’. De cursussen zijn afgestemd op de persoonlijke situatie van de mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren de cursussen als zeer positief. Het herkennen en delen van elkaars verhalen wordt als
ondersteunend ervaren. Daarnaast geven ze aan dat deze bijeenkomsten bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke balans. De opgedane kennis ervaren ze als zeer waardevol
voor de thuissituatie.
 Gespreksgroep voor mantelzorgers van naasten met dementie: twee keer per jaar, acht bijeenkomsten. De groepen worden geleid door de consulent mantelzorg en een ervaringsdeskundige
vanuit het werkveld. Voordat we met de groepen starten hebben we een intakegesprek om te inventariseren of we aan elkaars verwachtingen kunnen voldoen. De onderwerpen worden in overleg met de deelnemers afgesproken. De mantelzorgers zijn zeer positief over de bijeenkomsten.
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Vervolggespreksgroep voor mantelzorgers van naasten met dementie: mantelzorgers kunnen
meedoen aan de vervolggroep. Dit is een groep van mantelzorgers die mee hebben gedaan aan de
starters ondersteuningsgroep. Deze groep bestaat op dit moment uit tien mantelzorgers.
Ondersteuningsgroep voor familieleden van mantelzorgers voor een naaste met dementie. Hiermee zijn we eind 2019 gestart. We kregen steeds meer vragen vanuit deze groep. De groep bestaat uit tien zonen en dochters van een ouder met een vorm van dementie. Maandelijks komen
zij bij elkaar. De invulling van de avonden komt in onderling overleg tot stand. Veelal gaat het om
het delen van elkaars ervaringen, kennis, tips en trucs.
Thema-avond ‘Hoe gaat het met jou’? In samenwerking met een mantelzorger van een kind met
een beperking is, voor alle geïnteresseerden, een avond georganiseerd om te vertellen over haar
persoonlijke thuissituatie. De impact van intensieve zorg wordt vaak onderschat. Zorgen voor een
kind met een beperking vraagt veel van ouders. Opgroeien met een zieke ouder, broer of zus
heeft grote invloed op kinderen. Tijdens deze avond heeft ze hierin inzicht en handvaten gegeven.
Het was een drukbezochte avond.
Cursus mentaal fit voor vrijwilligers, via Impluz: een training voor vrijwilligers die erop is gericht de
balans tussen draaglast en draagkracht te bewaren en/of te herstellen. Met de training versterken
vrijwilligers hun persoonlijke en psychische veerkracht. De training werkt met de vrijwilligers aan
handvatten om (beter) te leren omgaan met stress en stress-gerelateerde klachten.
Cursus Social mediapresentatie (11 deelnemers) + Training Sociale Media voor gevorderden (10
deelnemers): in een paar jaar tijd zijn social media uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van
ons leven. Dit wordt ook steeds belangrijker voor vrijwilligers en hun organisaties. Mens en Welzijn Voorst heeft daarom in 2019 twee trainingen georganiseerd over dit onderwerp. In deze praktijkgerichte training is aandacht besteed aan de impact van social media en wat de mogelijkheden
van social media zijn in de praktijk.
Door ontwikkelen ondersteuning besturen; dorpen en (sport) verenigingen: vanaf eind 2018 zijn
we bezig om na te gaan hoe we de besturen in de dorpen kunnen ondersteunen. Vragen die spelen hangen samen met werving en selectie van bestuursleden en meer inhoudelijke vragen als:
‘Wat wel en niet op te pakken als Bestuurder?’
Voorlichtingsbijeenkomst over vrijwilligerswerk aan Vluchtelingenwerk: in 2019 heeft de VCV
voorlichting gegeven over vrijwilligerswerk en de ondersteuningsmogelijkheden aan nieuwkomers
in de gemeente Voorst (6 deelnemers) en aan vrijwilligers die werkzaam zijn voor vluchtelingenwerk (16 deelnemers).
Deskundigheidsbevordering “Veilig ouder worden” (i.s.m. Gemeente Voorst, 30 deelnemers):
een training voor vrijwilligers die bij ouderen thuis komen waarin zij leren signalen te herkennen
van ouderenmishandeling of -uitbuiting, waar zij op moeten letten en wat een vrijwilliger zelf kan
doen om mogelijk voorkomen ervan te stoppen.
Verschillende presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten van de VCV:
- Tijdens Walk en Talk in Bibliotheek (12 deelnemers)
- Voor de nieuwe Dorpscontactpersonen (3 deelnemers)
- Tijdens Dorpenplatformoverleg (40 deelnemers)
Training Buurtbemiddeling: begin 2019 heeft Mens en Welzijn Voorst een verdiepingstraining georganiseerd voor de vrijwillige buurtbemiddelaars. Met deze training zijn de vaardigheden, praktische werkafspraken en zaken rondom de onderlinge samenwerking goed opgefrist.

Vooruitblik
We willen in 2020 heel graag een vervolg geven aan de bovengenoemde trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en ondersteuningsgroepen zoals we deze in 2019 hebben opgezet. Voor vrijwilligers op
de nieuwe, meer collectieve manier.
Als het haalbaar is en als er behoefte aan is, kan er mogelijk nog een ondersteuningsgroep voor familieleden worden opgestart. Op dit moment lopen er verschillende initiatieven om naast de bestaande
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mantelzorgondersteuning ook een aanbod te ontwikkelen voor mantelzorgers die te maken hebben
met een naaste met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), een chronische ziekte, verslaving en voor
ouders met een kind met een beperking.
Voor wat betreft de ondersteuning aan vrijwilligers, willen we in 2020 met onze dienstverlening gerichter inspelen op de verschillen tussen zorgvrijwilligers enerzijds en overige vrijwilligers anderzijds.
Deelnemen aan de samenleving
Meneer kon, na een familiebezoek samen met zijn gezin in Nederland, niet meer terug naar Turkije door het voor hem onveilige bewind van Erdogan voor Gülen aanhangers. Na onze presentatie
aan nieuwkomers over de VCV en het belang van vrijwilligerswerk vroeg hij om een afspraak. Hij
zei: ‘’ik wil niet achter de bloemen blijven”. Hoogopgeleid en werkzaam geweest in het onderwijs
in Turkije heeft hij zichzelf als doel gesteld ook hier in Nederland als docent weer zijn vak te kunnen uitoefenen. Na een aantal afspraken met verschillende scholen heeft hij vrijwilligerswerk gevonden bij een praktijkschool. Na stap 1, Nederlandse les, is stap 2 vrijwilligerswerk gerealiseerd.
Oefenen met de taal, ontmoeten van anderen, kennismaken met het onderwijs in Nederland en zo
deelnemen aan de samenleving vergroot zijn gevoel van “ertoe doen” en van “iets kunnen betekenen voor een ander en voor zichzelf”. Bovendien brengt het zijn uiteindelijke doel voor een fijn leven in Nederland dichterbij.
Taalhuis en taalmaatjes
In 2019 is de samenstelling van de werkgroep van het Taalhuis gewijzigd door de komst van een
nieuwe coördinator. De belangrijkste ontwikkelingen dit jaar waren:



de oprichting van een werkgroep laaggeletterdheid (NT 1) waarin Mens en Welzijn Voorst participeert;
de start van het taalspreekuur vanaf november 2019 (NT 1 en NT2), in de oneven weken vindt dit
spreekuur plaats in Klein Twello (de nieuwe thuisbasis van Mens en Welzijn Voorst).

Taalmaatjes ondersteunen inwoners bij het oefenen van de Nederlandse taal; zowel NT1 (veelal laaggeletterd) als NT2 (Nederlands als tweede taal). Zij doen dit door op een luchtige manier zinnen en
woorden te oefenen, bijvoorbeeld tijdens een wandeling, het koken of het lezen van een tijdschrift. Zij
hoeven hiervoor geen ervaring in het onderwijs te hebben, maar enkel gevoel voor taal. Doordat er de
afgelopen jaren meer statushouders in de gemeente Voorst zijn komen wonen is de behoefte aan
taalmaatjes de afgelopen jaren toegenomen. Zij worden in de meeste gevallen aangemeld door klantmanagers van de gemeente of de trajectbegeleiders van Mens en Welzijn Voorst. De coördinator van
het maatjesproject werkt samen met de taaldocenten van het Taalhuis; zo kunnen taalmaatjes vrijwillig deelnemen aan trainingen en gebruik maken van oefenmateriaal.
Ondersteunen van buurt- en burgerinitiatieven
De volgende initiatieven hebben we in 2019 ondersteund:
 Jonge ouders café
Dit initiatief is voortgekomen uit de behoefte van ouders aan ‘ontmoeten van andere jonge ouders’ met het accent op de ouders. Deze wens viel samen met de wil om zelf hier ‘iets’ voor op te
zetten. Na een behoefteverkenning door de VCV bleek dat de behoefte breder lag binnen de gemeente. Naar aanleiding hiervan is een samenwerking met het Kinderdagverblijf Small Steps aangegaan. Ondersteund door de VCV is op 21 februari 2020 het eerste van een reeks (1 keer per 2
maanden) ‘Ouder en kind Café gestart’. Na een succesvolle en drukbezochte eerste keer is door
de Corona-maatregelen nog geen vervolg gegeven aan dit initiatief.
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Voedselbank
In 2019 heeft VCV nader kennis gemaakt met de Voedselbank. De Voedselbank is gevestigd in Deventer maar werkt ook voor de Gemeente Voorst. Bij de Voedselbank in Deventer zijn ook diverse
vrijwilligers uit Gemeente Voorst werkzaam. Er wordt echter beperkt gebruikt gemaakt van de
Voedselbank in Deventer door inwoners van de Gemeente Voorst. De afstand wordt als een drempel ervaren. Ook merkt de Voedselbank dat de doorverwijzingen vanuit de gemeente achter blijven, bij de rest van Nederland. De Voedselbank heeft de wens zich verder te willen ontwikkelen in
de gemeente Voorst. De VCV heeft vervolgens een rol gespeeld om verschillende stakeholders zoals de Sociaal Raadsvrouw en de coördinator schuldhulpverlening met De Voedselbank in contact
te brengen. Het belang van de bovengenoemde doorontwikkeling is hierin onderkend en er zijn
stappen gezet om de samenwerking te intensiveren.
Ontmoeting in Klarenbeek
Begin 2019 is door de Welfare in Klarenbeek contact met ons gelegd met de vraag of wij hen kunnen ondersteunen bij behoud van de Welfare in verband met het landelijk terugtrekken van het
Rode Kruis bij alle Welfare-activiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat we de betrokken vrijwilligers onder onze hoede hebben genomen en een gezamenlijk traject in zijn gegaan met als doel: ‘behoud
en voor zover mogelijk verzelfstandiging van het initiatief’.
Jongeren met autisme
Vanuit Twello kwam het verzoek van twee inwoners (zelf ouder van een kind met ASS) om mee te
denken over mogelijke activiteiten voor jongeren met autisme (ASS). Voor hen is gezocht naar een
activiteit waar zij en andere kinderen met een beperking konden aansluiten om ‘te chillen’. Omdat
dit er niet is, werd de samenwerking met Mens en Welzijn Voorst gezocht. Mens en Welzijn
Voorst heeft aangeboden een dergelijke activiteit te faciliteren in ‘Klein Twello’ en om iets te organiseren dat sport gerelateerd is. Een en ander vroeg echter meer continue begeleiding wat wij zelf
niet kunnen bieden en de ouders zelf wilden deze verantwoordelijkheid niet op zich nemen. We
hebben de initiatiefnemers daarom doorverwezen naar het MNV en ‘de Klup’ in Apeldoorn.
Kledingbank Voorst (i.s.m. #Zodus)
We hebben de opstart van een kledingbank in de Gemeente Voorst bij aanvang ondersteund. In
het beginstadium samen met #Zodus en vrijwilligers van de PKN Twello. We hebben de initiatiefnemers geholpen met de planvorming en de zoektocht naar een locatie. Omdat de financiële mogelijkheden beperkt waren, heeft men de samenwerking gezocht met de Kringloopwinkel in
Twello. Dat was het punt waarop onze meerwaarde te beperkt werd om door te gaan.
Ontdek het OV (i.s.m. MEE)
Na gesprekken met MEE en klantmanagers WMO zorgt onze buurtsportcoach voor de promotie
van ‘Ervaar het OV’ in deze regio via sociale media, KijkindeKernen, de wekelijkse agenda in het
Voorster Nieuws en het WMO-loket.
Inloopcafé Voorst (komt voort uit ‘Welzijn op Recept’: een laagdrempelige ontmoetingsplek)
Na enkele huisbezoeken in het dorp Voorst voor ‘Welzijn op Recept’ lijkt er behoefte te zijn aan
een laagdrempelige ontmoetingsactiviteit in het dorp. Hiervoor hebben we contact gezocht met
het dorpshuis en is het plan voor een ‘inloopcafé’ ontstaan. Op 20 juni is dit voor het eerst georganiseerd. Hier kwamen alleen de drie ‘Welzijn op Recept-klanten’ op af, geen andere inwoners uit
het dorp. In samenwerking met de nieuwe Dorpscontactpersoon zijn we voornemens om het in
2020 nog eens te proberen, want feit blijft dat zoiets in andere kernen erg succesvol is gebleken
en soortgelijk aanbod er in Voorst nog niet is.
Suikerfeest / Multiculturele ontmoeting
Op initiatief van een buurtbewoonster is er een multiculturele ontmoetingsactiviteit in Klein
Twello georganiseerd op 6 juni 2019. Initiatiefneemster kwam uit de ‘Bewegen Werkt in Voorst’
groep en kwam zodoende met onze buurtsportcoach en onze organisatie in aanraking. Samen met
vriendinnen heeft ze hapjes gemaakt die bij het Suikerfeest horen met als doel om anderen kennis
te laten maken met deze belangrijke traditie binnen hun geloof. Er waren ongeveer 45 bezoekers,
waaronder de ouderen van de dagbesteding. Alle betrokkenen omschreven het als een succes.
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De activiteit bleek de aanzet tot structurele ontmoeting in ‘Klein Twello’. Tegenwoordig komen
iedere dinsdagmiddag dames van allochtone komaf bij elkaar op het koffieplein.

Afbeelding 6: Multiculturele ontmoetingsactiviteit Klein Twello, 6 juni 2019



Met vier initiatieven hebben we lijnen lopen (zie ook programmalijn 1 Ontmoeting) en zitten we in
de onderzoeksfase om na te gaan of het levensvatbaar is:
- Ondersteuning van de Benring
- Huiswerkbegeleiding
- Ontmoetingsgroep Turkse mannen
- Speelbijeenkomsten voor kinderen met ADHD

Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s)
De Vrijwillige Ouderenadviseurs ondersteunen ouderen bij allerlei vragen die gaan spelen als je ouder
wordt. Door vroegtijdig in te spelen op deze vragen, nog voordat er problemen zijn en/of wanneer de
problemen nog niet zo groot zijn, beogen we risico’s die horen bij het ouder worden te verkleinen en
problemen te voorkomen. Ieder kwartaal krijgen alle 75- en 80-jarigen hiertoe een preventief huisbezoek, een adviesgesprek aangeboden. In dit gesprek komen de verschillende levensdomeinen aan de
orde. Waar nodig verstrekken we informatie en advies. In 2019 hebben we de inzet van de VOA’s opnieuw tegen het licht gehouden. Dit had te maken met de AVG, de veranderende behoefte bij senioren en met de uitkomsten uit het klanttevredenheidsonderzoek. De volgende resultaten zijn in 2019
bereikt:
 Een nieuwe uitnodiging: een kaart in plaats van een brief.
Vanaf het 2e kwartaal werken we met deze mooie, speciaal
ontworpen verjaardagskaart waarmee senioren gefeliciteerd
worden met hun 75- of 80ste verjaardag én gewezen worden
op de mogelijkheid om een adviesgesprek aan te vragen.
 Een nieuw rapportagesysteem: hiermee kunnen we op eenduidige en grondige wijze signalen in beeld brengen.
 Een uitbreiding van het VOA-team.
Afbeelding 7: Verjaardagskaart
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Een structureel VOA-overleg. Hierin komen zij bij elkaar met de ouderenadviseur en soms met een
externe spreker met het oog op uitbreiding en onderhoud van kennis en expertise. De volgende
sprekers zijn geweest:
- Klantmanager van de Wmo van de gemeente Voorst
- De Sociaal Raadsvrouw van Mens en Welzijn Voorst
- Ergotherapeut van In Beginsel
Een document met alle ontmoetingslocaties in de gemeente Voorst. Dit document gebruiken we
om mensen op maat te informeren tijdens huisbezoeken door de VOA’s of de ouderenadviseur.
‘Bereik Vrijwillig Ouderenadviseurs’
IN CIJFERS
Aantal kaarten / uitnodigingen 2018
Aantal kaarten / uitnodigingen 2019
Aantal huisbezoeken 2018
Aantal huisbezoeken 2019
Aantal VOA’s begin 2019
Aantal VOA’s eind 2019

.………. 390
……….. 390
.………. 80 (21%)
.………. 61 (16%)
……… 5
……… 6

Het lagere aantal huisbezoeken in 2019 ten opzichte van 2018 heeft waarschijnlijk te maken de in
achtneming van de regelgeving omtrent de AVG. In 2018 kregen mensen een brief én werden ze gebeld. In 2019 verzorgde de gemeente de adresstickers, Mens en Welzijn Voorst heeft verder geen gegevens en kan daarom niet nabellen. Er zijn veel leuke reacties ontvangen van mensen die bedanken
voor de kaart, nu nog geen huisbezoek nodig hebben maar de kaart met contactgegevens bewaren
voor in de toekomst. De 75- en 80-jarigen hebben met name vragen en behoefte aan informatie over:
 Wmo
 Vervoer (PlusOV, Valys en vrijwillig vervoer)
 Formulierenbrigade en Sociaal Raadsvrouw
 Cursus Zeker bewegen
 Ontmoetingsplekken (zoals Trefpunt Duistervoorde, Meet in 11)
 Personenalarmering
De senioren zijn enthousiast over de huisbezoeken. Een veel gehoorde uitspraak is: “Er zijn veel meer
mogelijkheden dan ik wist, ik ben blij dat ik nu goed geïnformeerd ben.” Voor sommige mensen komt
het adviesgesprek precies op het juiste moment, bijvoorbeeld op het moment dat het rijbewijs niet
verlengd wordt of het iemand inmiddels zwaar valt om zelf te koken. Anderen vragen het gesprek aan
om goed geïnformeerd te zijn voor de toekomst.
Vooruitblik
In 2020 willen we ook de 85-jarigen actief benaderen door ze een kaart te sturen om het bereik te vergroten.
Maatjesproject
Binnen het maatjesproject worden vrijwilligers gekoppeld aan deelnemers met een ‘maatjesvraag’. Zij
ondernemen gezamenlijk en op basis van gelijkwaardigheid allerlei activiteiten. Er wordt gewandeld,
gefietst, er worden spelletjes gedaan of gewoon gezellig een kopje koffie gedronken. Bij de koppeling
tussen de vrijwilliger en de deelnemer spelen we in op de (gezamenlijke) hobby’s en interesses. De
aanvragen komen veelal binnen via de thuiszorg, klantmanagers van de gemeente en medewerkers
van Mens en Welzijn Voorst. Het was niet altijd haalbaar om in 2019 vraag en aanbod aan elkaar te
koppelen vanwege het aantal aanvragen van deelnemers of het ontbreken van een passende match.
In 2019 is de samenwerking opgestart met Vriendendiensten Deventer. Zij richten zich specifiek op
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aanvragen van mensen met psychische problematiek in de gemeente Voorst. De vrijwillig coördinator
van het Maatjesproject heeft in 2019 drie bijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwilligers om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.
‘Maatjesproject’
IN CIJFERS
Aantal maatjes
Aantal taalmaatjes
Totaal aantal maatjes in 2019
Aantal koppelingen

.………. 26
……….. 11
.………. 37
.………. 53

(Maatschappelijke) stages
Vanuit Mens en Welzijn Voorst is er contact met de stagemakelaar van acht middelbare scholen in
Apeldoorn. Leerlingen willen meestal graag een stageplek dicht bij huis. Hierdoor heeft Mens en Welzijn Voorst meerdere verzoeken gekregen van leerlingen uit de gemeente Voorst voor het vervullen
van hun MAS-stage. De leerlingen hebben onder andere meegedraaid op de verschillende dagbestedingslocaties en mee geholpen bij incidentele klussen. Daarnaast zijn leerlingen ook gewezen op de
mogelijkheden bij andere organisaties in de gemeente Voorst.
Naast de MAS-stages biedt Mens en Welzijn Voorst jaarlijks meerdere stageplekken ter beschikking
aan mbo-studenten. In 2019 hebben er 9 stagiaires van verschillende opleidingen en niveaus stage gelopen binnen onze organisatie. Zij volgen in de meeste gevallen onderwijs op een Mbo-school in de
regio, zoals ROC Aventus. Deze scholen zijn aangesloten bij het stagebureau SBB (Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Stagiaires vinden de stageplaatsen voornamelijk via de stagemarkt van de SBB. Maar ook via een stagedocent van de opleiding of een medestudent. Vijf stagiaires
volgden de opleiding Sociaal Werk (sociaal maatschappelijke dienstverlening, niveau 4). Zij hebben een
stageplek gekregen op onze (arbeidsmatige) dagbestedingsgroepen. Daarnaast volgden twee stagiaires de opleiding assistent dienstverlening en zorg (niveau 1). Zij hebben onder andere leren ondersteunen binnen onze dagbestedingsgroepen voor ouderen en op ons koffieplein. Dit schooljaar mochten we ook twee stagiaires van het speciaal onderwijs begeleiden. Ook zij kunnen veel leren in ondersteunende taken op onze dagbesteding. Naast een stagecoördinator die alle aanvragen voor stageplaatsen beoordeelt en passende stageplekken aanbiedt, worden de stagiaires binnen Mens en Welzijn Voorst begeleid door ervaren activiteitenbegeleiders. Zij onderhouden ook het contact met de stagedocent.
Tot slot hebben we in 2019 wederom meegewerkt aan het concept ‘praktijkleren’ van het ROC
Aventus in Apeldoorn. Onder leiding van een docent van de school en een beroepskracht van onze organisatie, doet een groep van acht studenten langs deze weg iedere woensdagmiddag praktijkervaring
op binnen het sociaal domein. Op deze manier kunnen zij de opgedane theorie meteen toepassen in
de praktijk. In 2019 hebben de studenten meegewerkt aan een project van ‘Jong en Oud = GOUD’ (zie
paragraaf 4.4.3) en hebben zij een wijkanalyse gedaan rondom Klein Twello. Daarnaast zijn zij wekelijks in kleinere groepjes aangesloten bij de dagbesteding voor senioren om kennis te maken met de
doelgroep en zo ervaring op te doen.
De beursvloer
De eerste acties voor de organisatie van ‘Beursvloer Voorst 2020’ zijn eind 2019 gestart. Dit begon
met een overdracht en een kennismaking met de werkgroep. Vervolgens is het plan van aanpak geconcretiseerd en zijn de taken verdeeld. Datum en locatie voor het evenement liggen reeds vast: 28
oktober 2020 in ‘Klein Twello’. De werkgroep bestaat uit drie vrijwilligers plus de buurtsportcoach van
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Mens en Welzijn Voorst. Qua daadwerkelijk bereik (deelnemer en matches) hebben we de ambitie om
de vorige editie (in 2018) te evenaren.

Een match tussen SNP Adviseurs en onze eigen organisatie werd in 2019 afgerond. In ruil voor advies-uren
hebben wij, als tegenprestatie, een steigerhouten tuinbank gemaakt en de bedrijfsfiets van SNP Adviseurs opgeknapt. Een mooi voorbeeld van een match met een
gesloten beurs!

4.2.5 Samenwerking
Lokaal
 Trefpunt Duistervoorde
 Vluchtelingenwerk
 Zorgorganisaties zoals Trimenzo, Vérian, Zorggroep Apeldoorn, Sensire, Gelre Thuiszorg, Tactus,
ABC De Cirkel, Passerel en Riwis
 Gemeente Voorst (specifiek deelname Koploper project Movisie in Utrecht betreffende informele
cliëntondersteuning en deelname ‘subsidie aanbod MEE Samen ‘voor deskundigheidsbevordering
informele veld)
 MNV en CJG
 MEE
 Ondernemersvereniging en diverse ondernemers (ook m.b.t. vrijwilligerswaardering)
 #Zodus (onder de Loep)
 POH-ers huisartsen
 Huisartsen
 Stimenz
 Werk- en stuurgroep dementie (voorzitter)
 Serviceclub De Rotary
 De Zonnebloem
 Bibliotheek Brummen I Voorst
 Voorster Nieuws
 Humanitas Match
 Scholen (Veluws College, Zone College, Martinusschool, ROC Aventus)
 St. Gered gereedschap
 Belangenverenigingen
 Brein Reclame
 Thumb’s up
 Huisman Sportmanagement
 Vriendendienst Deventer
 Ouderenbonden
 Zwembad de Schaeck
 Dorpscontactpersonen
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Regionaal en landelijk
 Werkbezoek Lelystad
 Regionaal coördinatoren overleg
 Impluz
 Samenwerking Mantelzorgsteunpunt Apeldoorn en Epe
 Spectrum
 Moviera
 Dimence/Impluz

4.3 Praktische ondersteuning en begeleiding
4.3.1 De kern van praktische ondersteuning
De activiteiten in dit activiteitenprogramma zijn primair gericht op het leveren van een praktische
dienst of vorm van begeleiding aan (kwetsbare) inwoners van de gemeente Voorst. Het programma
bestaat uit de volgende onderdelen:
 Juridisch advies
 Financiële ondersteuning met vrijwilligers
 Algemene hulpdiensten
 Kledingservice
 Computerinloop

4.3.2 Doelen
Met inzet van deze praktische ondersteuning wordt beoogd de situatie van mensen te stabiliseren
en/of te versterken zodat de inwoner en diens netwerk (weer) beter zelfstandig kunnen blijven functioneren.

4.3.3 Resultaten
Juridisch advies
Het afgelopen jaar is de toeloop naar het Sociaal Raadsliedenwerk toegenomen ten opzichte van
2019. Klanten zijn vaak wegwijs gemaakt in ‘het doolhof’ van wet- en regelgeving. Er kwamen vooral
veel vragen over werkloosheidsuitkeringen maar ook over AOW en pensioenen, huurrecht, toeslagen
van de Belastingdienst, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en minimaregelingen zijn vragen gesteld. Naast voorlichting en advies hebben we ondersteund bij het opstellen van bezwaarschriften, het
schrijven van brieven/e-mails en het navraag doen of bemiddelen bij diverse instanties. Er zijn enkele
vragen binnen gekomen op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht en personen –en familierecht. De
volgende resultaten zijn bereikt:
 Begin april is er een avond georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek om burgers te helpen met hun belastingaangifte over 2018. Hiervan hebben 11 burgers gebruik gemaakt.
 Op 21 mei 2019 is er een bijeenkomst georganiseerd met De Formulierenbrigade, Sociaal Raadslieden en Vluchtelingenwerk. Het doel was een betere samenwerking tussen deze partijen te bewerkstelligen en betere doorstroming van statushouders naar Mens en Welzijn Voorst.
 Er heeft driewekelijks overleg plaatsgevonden (FAT-overleg) tussen de gemeente, Stimenz, MEE,
IJsseldal Wonen en Sociaal Raadslieden. In dit overleg wordt met toestemming van de burgers
overleg gevoerd op welke wijze de desbetreffende burger het beste geholpen kan worden.
 Er is onderzocht of in 2019 gestart kon worden met het project ‘Veil je Schuld!’. Hiervoor is in samenwerking met Stimenz en de Christelijke Hogeschool Ede in 2019 voor de 2e keer ondersteunende financiering aangevraagd bij het Ministerie. Deze aanvraag is wederom op basis van ‘overschrijding budgetplafond’ niet in behandeling genomen. In 2019 is besloten om in afgeslankte
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vorm het project door te gaan en al doende te bekijken of het levensvatbaat is. Door een beperkte
toevoer van casuïstiek die hierin past, is dit nog onvoldoende duidelijk. We hopen hier in 2020 duidelijkheid over te hebben en te kunnen bepalen of het project levensvatbaar is.
Samen met de gemeente Voorst, Stimenz en MEE is er een project gestart genaamd “Het Collectief”. Hierbij wordt nagedacht op welke wijze bepaalde financiële kwesties onder de aandacht van
de burgers gebracht kunnen worden. Te denken valt aan voorlichting omtrent budgetteren, online
bankieren, etc. Ook worden de mogelijkheden onderzocht van een gezamenlijk spreekuur.
‘Juridisch advies’
IN CIJFERS
Aantal aanvragen in 2018
Aantal aanvragen in 2019

.………. 105
……….. 145

Vooruitblik
 Meer mensen maken gebruik van Sociaal Raadslieden;
 In samenwerking met de ketenpartners onderzoeken of het zinvol is om een gezamenlijk spreekuur/voorlichtingsbijeenkomst te organiseren;
 De hulp bij de belastingaangifte wordt verder uitgebreid, zodat meer mensen de mogelijkheid geboden wordt om hiervan gebruik te maken;
 Samenwerking met ketenpartners nog meer intensiveren.
Weer perspectief: alles komt samen en leidt tot een betalingsregeling
Half april 2019 kwam een cliënt met de vraag of hij geholpen kon worden met een overzicht van
zijn schulden. Op dat moment zat hij in het eindtraject bij Tactus vanwege diverse verslavingen.
Het zicht op zijn schulden was hij volledig kwijt. Ook ontving hij op dat moment slechts “leefgeld”
van de gemeente Voorst. Voor een ziektewetuitkering van het UWV kwam hij niet in aanmerking.
Zijn voormalige werkgever was echter wel bereid om hem na het traject bij Tactus weer in dienst
te nemen. Samen met meneer is een overzicht gemaakt van zijn schulden. Alle instanties waar hij
een schuld had, zijn samen met meneer gebeld en er is gevraagd om hem in ieder geval één
maand uitstel te verlenen. Hiermee gingen alle instanties, behalve de Belastingdienst akkoord.
Voor de schuld bij de Belastingdienst kon meneer wel een formulier invullen met het verzoek om
een persoonlijke betalingsregeling te treffen. Dit is samen met meneer ingevuld. Uiteindelijk bleek
de schuld bij de Belastingdienst met een teruggave te kunnen worden verrekend. Nadat meneer
in dienst is getreden bij zijn voormalige werkgever heeft hij betalingsregelingen kunnen treffen
met de overige schuldeisers.
Vrijwilligersprojecten financiële ondersteuning
Mens en Welzijn Voorst kent meerdere projecten / diensten gericht op ondersteuning bij financiën
en/of financiële problemen waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen:
 Thuisadministratie
 Belastingaangifte
 Formulierenbrigade
Vanuit de thuisadministratie en de formulierenbrigade zijn ruim zeventig inwoners ondersteund. Als
na ondersteuning de administratie weer op orde is, houden de vrijwilligers een vinger aan de pols.
Mocht het nodig zijn, dan springen ze weer bij. Bij de formulierenbrigade kunnen burgers zonder af-
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spraak langskomen voor allerhande vragen en hulp bij het invullen van formulieren. Van het inloopspreekuur van de formulierenbrigade op de donderdagmiddag hebben gedurende het jaar 2019 51
inwoners gebruik gemaakt. De daling ten opzichte van 2018 heeft te maken met de behoefte van inwoners aan een afspraak met de Sociaal Raadslieden.
In november 2019 heeft er voor de vrijwilligers van de Formulierenbrigade een presentatie plaatsgevonden over “Digid Sterker”. Deze presentatie werd gehouden door een medewerker van de Bibliotheek Voorst I Brummen. Ook is er wat verteld over Senioren Web.
Vooruitblik
In 2020 is ons doel dat nog meer burgers gebruik maken van de diensten die we kunnen bieden via
onze vrijwilligers. Daarnaast gaan we scholing bieden aan de vrijwilligers van de Formulierenbrigade
zodat zij nog beter in staat zijn om burgers te helpen. Ook gaan we in 2020 bekijken of er in de Gemeente Voorst behoefte is aan budgetmaatjes en als dat het geval is dan bekijken we hoe we dit kunnen introduceren.
Met overzicht en vrijwillige ondersteuning weer op eigen benen
Veel vragen die bij onze juridische ondersteuning terecht komen, gaan over de financiën. Zo kwam
er in 2019 ook een dame met vragen op dit gebied. De vragen hadden duidelijk ook te maken met
een gebrek aan overzicht en administratieve structuur. We hebben voor mevrouw daarom een
kennismaking georganiseerd met één van de vrijwilligers van de thuisadministratie. Mevrouw was
net verhuisd en het overzicht over haar administratie behoorlijk kwijt. Na de kennismaking met de
vrijwilliger is er tussen de vrijwilliger en mevrouw een afspraak gemaakt om een start te maken.
Mevrouw had op verzoek van de vrijwilliger mappen gekocht zodat ze alles netjes kon opbergen.
De vrijwilliger is vervolgens het afgelopen jaar op regelmatige basis langs geweest. In eerste instantie heeft de vrijwilliger alles met mevrouw geordend. Daarna is dit afgebouwd naar ‘meekijken’. De
inzet van onze vrijwilligers is altijd gericht op (wederopbouw van) de zelfstandigheid van inwoners.
Mevrouw was door de hulp van de vrijwilliger vervolgens weer in staat om haar administratie helemaal zelf te doen. Mocht ze in de toekomst toch nog een vraag hebben of hulp kunnen gebruiken,
dan kan ze altijd weer een beroep doen op de vrijwilliger.
Algemene hulpdiensten
Vervoer
Mens en Welzijn Voorst biedt begeleid vervoer aan mensen die:
 Geen gebruik kunnen maken van PlusOV;
 Door fysieke of mentale beperkingen geen gebruik kunnen maken van een taxi;
 Geen gebruik kunnen maken van hun netwerk.
We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat inwoners van de gemeente Voorst beperkt gebruik maken
van het vrijwillig begeleid vervoer. Dat heeft te maken met het feit dat inwoners meer gebruik maken
van PlusOV en dat bij een aanvraag naderhand blijkt dat ze het toch binnen hun eigen netwerk konden
oplossen. In 2019 zijn 24 aanvragen geweest. We werken met 12 vrijwillige chauffeurs.
Boodschappendienst
De vrijwilligers van de boodschappendienst doen boodschappen voor en/of samen met degene die
het heeft aangevraagd. We hebben dit in 2019 gedaan voor 15 vaste personen. Er zijn ook aanvragen
geweest voor tijdelijke inzet. Bijvoorbeeld door een mevrouw die door haar lichamelijke beperking
even geen boodschappen meer kon doen en door een mevrouw waarvan haar vaste boodschapper
langdurig ziek was.
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Opvangservice
De vrijwilligers die inzetbaar zijn voor de boodschappendienst doen ook vrijwilligerswerk voor de opvangservice. Binnen de opvangservice ontlasten de vrijwilligers de mantelzorger door tijdelijk de ondersteuning voor de zorgvrager over te nemen. De mantelzorgers hebben dan even een moment voor
zichzelf. Er zijn 20 vrijwilligers die zich hiervoor inzetten en er zijn 16 mensen die hier gebruik van maken (gemiddeld één keer per week, 2 a 3 uur afhankelijk van de vraag).
Terminale zorg
De vrijwilligers van de terminale zorg bieden samen met de familie en thuiszorg ondersteuning zodat
de laatste levensfase voor mensen op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven. Het afgelopen jaar is
gebleken dat deze prettige samenwerking naar ieders tevredenheid verloopt. We zijn een mooie aanvulling op elkaar. In 2019 zijn er 7 aanvragen geweest, waarvan we bij 3 een bijdrage hebben kunnen
leveren. Bij de overige 4 aanvragen was de zorgvrager al vóór de inzet overleden. Waar er inzet is geweest waren we zowel overdag als ’s nachts inzetbaar. Ondanks dat er een goede samenwerking is
met de thuiszorg zijn er beperkte aanvragen. Dit is een landelijke trend. Thuiszorgorganisaties geven
aan dat er soms medische handelingen gedaan moeten worden waardoor ze de volledige zorg zelf oppakken. Daarnaast maken mensen ook gebruik van het hospice of kan / wil familie het zelf opvangen.
Om de terminale zorg onder de aandacht te brengen is één van de vrijwilligers geïnterviewd. Dit heeft
één nieuwe vrijwilliger opgeleverd. De vrijwilliger heeft deelgenomen aan de basistraining van de
VPTZ. Er waren in 2019 zes vrijwilligers actief voor de terminale thuiszorg.
Kledingservice
De Kledingservice is op drie dagdelen in de week geopend voor o.a. kledingreparatie, het wassen van
wasgoed en het strijken van kleding. Samen met vrijwilligers en cliënten bieden we naast deze service
ook de mogelijkheid om o.a. aangepaste kleding te laten maken, gordijnen in te laten korten of een
origineel cadeauartikel/herinneringsproduct naar wens te laten maken. In de tweede helft van 2019 is
de vraag naar met name kledingherstel toegenomen. Inwoners weten de weg naar locatie Klein Twello
beter te vinden en vinden het prettig om voor of na het bezoek aan de kledingservice een kop koffie of
thee te drinken in de ontmoetingsruimte. De diverse klantgroepen en vrijwilligers kunnen binnen het
project van en met elkaar leren. Niet alleen met betrekking tot vaardigheden op het gebied van kledingherstel maar ook bij het aanleren/verbeteren van de Nederlandse taal. Er kwamen gemiddeld 18
opdrachten binnen per maand.
Computerinloop
Eenmaal per week kunnen inwoners binnen komen lopen bij de vier vaste vrijwilligers van de Computerinloop. De doelstelling is en blijft een laagdrempelige inloop waar het gezellig is en waar inwoners
terecht kunnen voor ondersteuning op het gebied van de IPad, tablet, mobiele telefoon, digitale camera en laptop. Het aantal bezoekers varieert: een enkele keer komen er twee bezoekers maar regelmatig zijn er vier of zelfs meer bezoekers. Een aantal bezoekers komt regelmatig terug. Vrijwel ieder
probleem kan worden opgelost door de combinatie van kennis en ervaring bij de vrijwilligers. De bezoekers zijn dankbaar voor de hulp die wordt geboden. Bezoekers komen met name naar aanleiding
van nieuwsberichten en door mond- tot- mond reclame. De vragen zijn heel gevarieerd. Foto’s overzetten van de camera of telefoon naar de computer, het aanmaken van een account of iets bestellen
op internet. Ook zijn er bezoekers die meer willen weten over de mogelijkheden van hun computer of
telefoon. Een vrijwilliger van de computerinloop heeft daarnaast een oude kiesschijf telefoon omgebouwd tot Wonderfoon (de Wonderfoon is een oude PTT-telefoon) voor onze eigen deelnemers van
de dagbesteding in Klein Twello. In 2020 zal nader onderzocht worden in welke vorm de samenwerking tussen vrijwilligers van de Bibliotheek en Mens en Welzijn Voorst kan worden geïntensiveerd en
er gezamenlijk activiteiten kunnen worden aangeboden op digitaal gebied.
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Afbeelding 8: Computerinloop in Klein Twello

4.3.4 Samenwerking
Binnen het programma Praktische Ondersteuning werken we samen met:
 Woningbouwvereniging
 Vluchtelingenwerk
 Stimenz
 Gemeente Voorst
 MNV
 Christelijke Hogeschool Ede
 Belastingdienst
 Bibliotheek Brummen I Voorst
 Thuiszorgorganisaties
 VPTZ
 Huisartsen
 MEE

4.4 Gezondheid en leefbaarheid
4.3.1 Twee pijlers
De programmalijn ‘Gezondheid en Leefbaarheid’ is gestoeld op twee pijlers die allebei te maken hebben met de ‘gezondheid en leefbaarheid’:
 Bewegen
 Verbinding
Bewegen heeft niet alleen te maken met gezondheid; bewegen brengt mensen ook met elkaar in verbinding en draagt in die zin vrijwel altijd ook bij aan leefbaarheid. Andersom werkt verbinding van
mensen vaak ook beweging in de hand. Mensen gaan wat met elkaar doen, iets ondernemen. Het
draagt in die zin ook bij aan leefbaarheid en leefbaarheid draagt op haar beurt weer positief bij aan
gezondheid:
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Bewegen
Verbinding
Leefbaarheid
Gezondheid

4.3.2 Doelen
Het activiteitenprogramma ‘gezondheid en leefbaarheid’ bundelt activiteiten die gericht zijn op voorkomen van gezondheidsproblemen en het doen van een beroep op specialistische (medische) zorg en
ondersteuning. Het activiteitenprogramma ‘Gezondheid en leefbaarheid’ richt zich onder meer op:
1. De toegankelijkheid van sport- en beweegactiviteiten voor kwetsbare mensen.
2. Het vroegtijdig en licht inspelen op psychosociale klachten bij mensen die zich hiermee melden bij
de eerstelijnsgezondheidszorg en vermindering van deze klachten.
3. Een vriendelijker en toegankelijker maken van de lokale samenleving voor mensen met een beperking (zoals bijvoorbeeld dementie).
4. Een goede sfeer en een goed leefklimaat tussen bewoners in straten en wijken (zoals Buurtbemiddeling).
5. Het ondersteunen van mensen die te maken hebben met een life-event zoals het verlies van een
naaste.

4.3.3 Status projecten
Welzijn op recept
Welzijn op Recept is een nieuwe dienst die Mens en Welzijn Voorst in 2019 is gestart. Het is een sociale en sportieve oplossing voor mensen met psychosociale klachten en/of iedereen die meer wil bewegen. In plaats van dat een arts een patiënt doorverwijst naar een collega of medicijnen voorschrijft,
wordt doorverwezen naar de beweeg- en de welzijnscoach. De beweeg- en welzijnscoach helpen een
creatieve, sociale of sportieve activiteit te vinden die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van ieder individu. Hierin wordt gewerkt volgens het model ‘van ZZ naar GG’: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Eigen regie staat hierin centraal: wanneer mensen zich eigenaar voelen van hun
gezondheid zullen zij hun gezondheid positiever ervaren en minder zorg vragen.
Het project bevindt zich in de experimenteerfase waarin nadrukkelijk de samenwerking is opgezocht
met huisartsenpraktijken. Hierbij merken we dat het in de praktijk makkelijker van de grond komt via
de POH’s. Zij zijn makkelijker te bereiken en hebben ruimte voor structureel overleg. Er is veel werk
gegaan naar de ontwikkeling van de dienst en de hierbij nodige samenwerking. Dit zal de komende tijd
nodig blijven.
Een mooie concrete stap die eind 2019 is gezet in samenwerking met de HCDO is de toegang tot het
VIPlive-systeem. Hierdoor is het voor huisartsen en POH’s mogelijk om ‘met één druk op de knop’ naar
ons door te verwijzen. Veilig en volledig conform de AVG-wet. Het systeem geeft ons ook de mogelijkheid om terug te koppelen wat wij hebben besproken met de deelnemers. De beweeg- en welzijnscoach hebben kennis over het grote aanbod op het gebied van laagdrempelig bewegen en sociale activiteiten en zij volgen de ontwikkelingen hierin. In 2019 hebben we 10 casussen gehad. De meesten
mensen zijn doorverwezen door POH’s uit Twello. Er zijn ook casussen die direct contact met ons hebben gezocht. In 2020 willen we de samenwerking uitbreiden naar alle huisartsen en een gezamenlijke
visie opstellen.
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Stappen uit eenzaamheid
In april 2019 bezochten we een mevrouw van 85 jaar. Ze vertelde eenzaam te zijn na het verlies van
haar partner. Ze wou graag meer ondernemen om zodoende meer sociale contacten op te doen. In
ons eerste gesprek zien we direct een aantal mogelijkheden en daarna onderneemt mevrouw zelf
een aantal stappen. Een tweede contactmoment wees uit dat ze wekelijks meedeed aan Aqua Gym
in de Schaeck, ze heeft meegedaan aan de Zeker Bewegen-cursus, ze is gekoppeld aan een schrijfmaatje uit Den Helder en is via ons eigen maatjesproject ook aan een fysiek maatje gekoppeld. Daarnaast kwam ze regelmatig bij de computerinloop wanneer ze vragen heeft over haar tablet. Hierdoor zegt ze veel te hebben geleerd, handiger te zijn geworden in het gebruik en ze gaf toe dat ze
het er ook gewoon erg gezellig vindt.
Helaas bleek dat mevrouw na 10 maanden een lichamelijke terugval had gehad. Door structurele
heupproblemen was ze mindervalide. Hartritmestoornissen bezorgden haar zelfs een aantal overnachtingen in een ziekenhuis. Dan blijkt zo’n contactmoment van onze kant alsnog erg prettig en
waardevol. Zo hadden we de mogelijkheid om mevrouw te informeren over dagbesteding en overige mogelijkheden (zoals vervoer) vanuit de WMO. Daarnaast konden we haar attenderen op de
naderende toertocht van de Lions Club Voorst. Dit leek haar erg leuk en gaf haar weer iets om naar
uit te kijken.

Jong + Oud = Goud
Doel van het project is verbinding tussen generaties, het verminderen van eenzaamheid en het vergroten van zelfredzaamheid. Het is een variant op het reeds lopende maatjesproject. De meer specifieke verbinding tussen ouderen en jongeren leidt in een passende vorm en context vaak tot:
 Meer wederzijdse openheid en respect;
 Gevoel van welbevinden en
 Kwaliteit van leven.
Bij Jong+Oud = Goud staat het tot stand brengen van verbinding tussen jong en oud centraal via eenmalige, terugkerende en wellicht ook structurele en meer frequente vormen van ontmoeting en activiteiten / dagbesteding. Binnen het project ‘Jong+Oud=Goud’ zijn de volgende acties uitgezet:
 Ontwikkeling van een specifiek ouderenprogramma tijdens het Klompenfeest (er wordt gekeken
naar de mogelijkheden om met jonge vrijwilligers aan te sluiten bij een specifiek ouderenprogramma tijdens het Klompenfeest). De conclusie was dat het Klompenfeest de samenwerking met
Mens en Welzijn Voorst voor het opzetten van een nieuw ouderenprogramma op dat moment
niet haalbaar vond. De voorbereidingen voor de activiteiten vragen meer tijd;
 Opzet van de samenwerking tussen een kinderdagverblijf en de dagbesteding voor ouderen. De
samenwerking heeft een structurele vorm aangenomen waarbij kinderen tussen de 2 tot 4 jaar
oud, eens in de drie weken op bezoek gaan bij de dagbesteding voor ouderen in Klein Twello. Er
wordt met thema’s gewerkt, de ouderen maken gemakkelijker contact met de kinderen en er zijn
elke keer verschillende bewegings- en/of spelactiviteiten;
 Brainstormsessie met jongeren over de vraag op welke manier jongeren vrijwilligerswerk voor ouderen interessant zouden vinden. De uitkomst was dat jongeren zich vrijwillig wilde inzetten bij
activiteiten die zij zelf ook interessant zouden vinden. Zij kwamen met het idee om een knuffeldag
met huisdieren te organiseren;
 Studenten van het ROC Aventus hebben de dierenknuffeldag onder begeleiding van Mens en Welzijn Voorst verder uitgewerkt en georganiseerd. De vrijwilligers van de brainstorm ondersteunde
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hen tijdens de activiteit door het contact van ouderen met de dieren en de aanwezige kinderen
soepel te laten verlopen;
Studenten van het ROC Aventus bezochten de ouderen van de dagbesteding op Klein Twello wekelijks gedurende een periode van twaalf weken;
Daarnaast hebben we in mei en juni twee beweegactiviteiten georganiseerd in de beweegtuin
voor de Martinushof i.s.m. de Martinusschool waarbij jong en oud aanwezig waren;
Er is contact gelegd met een organisatie die op een succesvolle manier jong en oud met elkaar
verbinden doormiddel van kunst en cultuur. We hebben van hen input kunnen krijgen om dergelijke projecten ook te starten in de gemeente Voorst. Hier gaan we in 2020 verder aan werken.

Afbeelding 9: Dierenknuffeldag

Afbeelding 10: Jong + Oud in Klein Twello

Bezoekdienst voor Weduwen en Weduwnaars
De bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars is een nieuwe dienst voor Mens en Welzijn Voorst.
Mensen die een naaste verliezen lopen een verhoogd risico op eenzaamheid, psychische problemen
en schulden. Met de bezoekdienst willen we dit risico verkleinen door zich gesteund voelen door mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Met de bezoekdienst willen we gerichte en laagdrempelige
ondersteuning bieden bij rouwverwerking, teneinde de kans op bovenstaande problemen te reduceren. De bezoekdienst is gericht op (sociaal eenzame, laagopgeleide en lichamelijk zieke) weduwen en
weduwnaars die recent hun partner hebben verloren. Het project bevond zich tot en met november
2019 in de voorbereidingsfase. In december 2019 is de bezoekdienst gestart. Activiteiten en resultaten:
 Er is in 2019 op sociale media bekendheid gegeven aan de bezoekdienst;
 Er zijn een aantal artikelen in het Voorster Nieuws verschenen om bekendheid te geven aan de
bezoekdienst;
 Er is een lezing verzorgt bij Vrouwen van Nu (+ 100 aanwezigen);
 Er is in september een lezing ‘Omgaan met rouw en verlies’ georganiseerd voor inwoners van de
gemeente Voorst met deskundige sprekers en informatie over de bezoekdienst. Er waren 50 bezoekers bij deze lezing aanwezig;
 Er is in december een interview van 3 minuten geweest op Omroep Gelderland in de radio-uitzending ‘Gelderland helpt’ om bekendheid te geven aan de bezoekdienst;
 Er is een groep van vijf ervaringsdeskundige vrijwilligers gevormd - veelal zelf weduwe of weduwnaar - die bezoeken willen afleggen;
 De vrijwilligers zijn getraind in rouwbegeleiding;
 Er is contact gelegd met potentiële verwijzers;
 De eerste 6 intakes met potentiële deelnemers hebben plaatsgevonden;
 De eerste 5 matches tussen vrijwilligers en deelnemers zijn gemaakt.

35

Vooruitblik
 In 2020 willen we via sociale media en Pr (o.a. in het Voorster Nieuws) bekendheid blijven geven
aan de bezoekdienst;
 In 2020 willen we meer contacten met potentiële verwijzers krijgen om mensen die ondersteuning
nodig hebben te bereiken.
Drie uitspraken van inwoners over ‘De Bezoekdienst voor Weduwen en Weduwnaars’
1. “Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt als jij, is het meest tot steun.”
2. “Aan deze gesprekken heb ik veel meer dan aan gesprekken met de psycholoog. De vrijwilliger
snapt mij écht en met haar heb ik een klik.”
3. “Het is fijn om steun te krijgen. Niet door goed bedoelde adviezen zoals: ‘het krijgt vanzelf een
plek’ en ‘tijd slijt’. Wél door iemand die goed kan luisteren, met je meeloopt en inzicht geeft.”

4.4.4 Resultaten
Buurtsportcoach
Buurtsportcoaches zijn erop gericht kwetsbare inwoners en in het bijzonder ouderen in staat te stellen
zo lang mogelijk zelfstandig te laten participeren in de samenleving. Dit doen zij door activiteiten te
initiëren en/of te ondersteunen die uitgaan van de eigen kracht van mensen en de burgerkracht in
hun omgeving. In Gemeente Voorst zijn meerdere buurtsportcoaches actief. Eén ervan werkt vanuit
Mens en Welzijn Voorst. Hij heeft in 2019 aan de volgende activiteiten gewerkt:

Een multicultureel beweegprogramma (voorheen ‘Bewegen Werkt’). In februari zijn we gestart
met een informatiebijeenkomst. 23 deelnemers gaven zich op, 10 deelnemers zaten tijdens het
programma nog in een inburgeringstraject. De dames uit de groep gaven nadien aan graag te willen blijven sporten, zij het in een gesloten setting en met een vrouwelijke lesgeefster. Hierdoor is
vervolgens ‘MultiFit’ ontstaan; een groep die nu iedere woensdagochtend sport;
 De ontsluiting van duo-fietsen voor inwoners van de gemeente Voorst. We hebben een onlinereserveringssysteem opgezet met als doel de duo-fietsen van Sensire beschikbaar te maken voor
alle inwoners binnen de gemeente Voorst. Dankzij dit systeem kunnen particulieren de fietsen onder bepaalde voorwaarden kosteloos lenen. In 2019 meldde zich 28 verschillende personen aan
om met iemand uit de eigen kennissenkring samen te fietsen op een duo-fiets. Daardoor is de behoefte aan een eigen duo-fiets sterk naar boven gekomen. Deze wordt in 2020 aangeschaft en geborgd in onze eigen organisatie;

Afbeelding 11: Met de duo-fiets naar vliegveld Teuge
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Fietstraining voor statushouders. In 2019 hebben 10 personen (voornamelijk statushouders) fietsles gehad. Hierbij heeft Mens en Welzijn Voorst ondersteuning gekregen van een vrijwilliger van
de fietsersbond en studenten van het ROC Aventus;
Er is maandelijks een themagerichte activiteit voor de cliënten van de Kruidentuin georganiseerd.
Hierbij werd structureel de samenwerking gezocht met de heren van ‘Voorst Actief on Tour’;
Jong en oud in beweging: in mei, juni en juli zijn er beweegactiviteiten georganiseerd in de beweegtuin voor de Martinushof. Hierbij is er samengewerkt met de Martinusschool om jong en oud
samen te brengen. Gemiddeld deden hier 8 ouderen aan mee. Doel is om dit in 2020 te herhalen
op dezelfde locatie;

Afbeelding 12: Jong en Oud bewegen in de beweegtuin bij Martinushof







Fietsinformatiedag georganiseerd. Op 16 april vond er een fietsinformatiedag plaats in Twello. 18
deelnemers deden mee aan deze informatieve dag welke door de buurtsportcoach van Mens en
Welzijn Voorst, in samenwerking met de Fietsersbond en de Gemeente Voorst, is georganiseerd.
Het programma bestond onder andere uit een fietsbehendigheidsparcours, voorlichting van een
fietsenmaker, theorie over verkeersregels en een fietstocht door de gemeente. Tot slot kwamen
de wethouder en een beleidsmedewerker van de gemeente Voorst langs om te discussiëren over
het verkeersbeleid in de gemeente;
Oriëntatie op een ‘beweegprogramma dementie’. Om een structureel beweegaanbod voor mensen met geheugenproblemen op te zetten zijn er verkennende gesprekken gevoerd met TC de
Schaeck, De Boombosch, Fysiotherapie ‘De Boog’, wijkverpleegkundigen, Werkgroep ‘Wegwijs Dementie’ en Martha Flora. In 2019 heeft een verkenning plaatsgevonden. In 2020 wordt bekeken of
het de moeite waard is om een programma te ontwikkelen;
Onderhoud en doorontwikkeling van Kijk in de Kernen. Het online dorpsplein ‘Kijk in de Kernen’ is
sinds mei 2018 in de lucht en groeide gestaag in 2019. Eind 2019 hadden 722 inwoners een profiel
aangemaakt welke ruim 1.000 verschillende nieuwsberichten hebben gedeeld. In de maand augustus kwamen de meeste bezoekers naar het platform, maar liefst 4139 unieke bezoekers in een
maand tijd. Met deze cijfers is de werkgroep, waar Mens en Welzijn Voorst via de buurtsportcoach
onderdeel van is, erg tevreden. Volgens het landelijke platform (MijnBuurtje) zijn de scores ook
ruim bovengemiddeld wanneer je de afzet tegen platformen elders in het land;
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Beheer Voorst Actief. Het beheer van de website www.voorstactief.nl en bijbehorende sociale kanalen is belegd bij Mens en Welzijn Voorst. Omdat KijkindeKernen soortgelijke functionaliteiten
herbergt is er eind 2019 besloten om het platform anders in te zetten. Zo wordt het platform
voornamelijk informatief (minder interactief) en puur gericht op sport en bewegen ingezet. Begin
2020 worden deze veranderingen aan ‘de voorkant’ van de website zichtbaar;
De beweegposter. Onze buurtsportcoach heeft een beweegposter ontwikkeld welke op diverse
locaties gratis is mee te nemen. De poster is enthousiast ontvangen, onder andere door VOA’s,
POH’s en thuiszorgmedewerkers. De poster biedt ouderen algemene informatie over bewegen.
Ook worden er verschillende oefeningen uitgelegd die senioren thuis kunnen doen;
Ontwikkeling van de Voorster Fit Fabriek. Samen met een lokale lifestylecoach heeft onze buurtsportcoach een leefstijlinterventie geschreven. Deze is bedoeld voor inwoners van de gemeente
die roofbouw plegen op hun lichaam, intrinsiek gemotiveerd zijn om te veranderen, maar zelf niet
in staat zijn om professionele hulp te bekostigen. Voor deze doelgroep heeft de overheid enkele
interventies (GLI’s) opgenomen in het basispakket. Echter, in de praktijk – en zeker in de gemeente Voorst - worden deze GLI’s niet of nauwelijks voorgeschreven omdat ze te kostbaar zijn en
te veel tijd in beslag nemen. Met dit in ons achterhoofd – en de kennis en ervaring van de lifestylecoach – hebben we een eigen interventie geschreven onder de noemer ‘Voorster Fit Fabriek’. In
2020 willen we verder onderzoeken hoe we een eerste traject kunnen financieren;
De vitaliteitsbeurs 2019. Op 30 oktober 2019 organiseerde Mens en Welzijn Voorst een beurs met
allerlei informatieve stands rondom het thema ‘vitaliteit’, met onze buurtsportcoach als trekker.
De beurs vond plaats op het moment dat de griepprik uitgedeeld werd. Doel was een laagdrempelige beurs (gratis toegankelijk), met een uitgebreid aanbod en stands. Van standhouders werd
geen financiële bijdrage gevraagd maar een bijdrage in natura (bijv. gratis lessen voor bezoekers,
workshops, drankjes etc.). Via ‘Voorst onder de Loep’ werd een startkapitaal van €750 verdiend,
de meerkosten zijn door Mens en Welzijn Voorst gefinancierd. Uit evaluatie blijkt dat alle standhouders positief waren over de opzet en unaniem willen ze volgend jaar weer deelnemen. Bezoekers van de beurs waren ook enthousiast. Doel voor 2020 is om deze beurs opnieuw te organiseren, mogelijk in een grotere setting;
Voorlichting. Onze buurtsportcoach gaf in 2020 voorlichting over gezondheid, bewegen en vitaliteit. Zodoende trachten we zoveel mogelijk mensen te inspireren om gezonder te leven en meer
te bewegen:
- Het belang van bewegen, zeker op oudere leeftijd, belichten we regelmatig via het maandelijkse ‘beweegblog’ van onze buurtsportcoach. Deze verschijnt ook in Voorster Nieuws en
wordt digitaal gedeeld via onze website, sociale media en de eigen online nieuwsbrief.
- Er zijn in 2019 ook een tweetal presentaties verzorgt. Een bijeenkomst met de drie ouderenbonden (ruim 100 bezoekers) en tijdens een voorlichting voor alle vrijwilligers van de Benring
in Voorst.

Zeker Bewegen
De cursus ‘Zeker Bewegen’ kende in 2019 drie sporen:
1. Spoor 1: cursussen 1e helft 2019
2. Spoor 2: cursussen 2e helft 2019
3. Spoor 3: werving ambassadeurs
In spoor 1 waren de kernen Twello, Klarenbeek, Wilp, Terwolde en Nijbroek betrokken. In totaal hebben 64 ouderen deelgenomen aan de cursus. In Posterenk en Voorst bleek er te weinig animo.
Uit evaluatie bleek dat men unaniem tevreden was over de cursus. ‘Verbeterde balans’, ‘makkelijker
omhoog komen en opstaan’ en ‘minder angst’ werd in meer dan de helft van de gevallen als positieve
ervaring opgegeven. Vijftig deelnemers gaven aan open te staan voor een vervolgcursus. In overleg
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met de trainer, Rolf Tijssen, is in het voorjaar een ’terugkomdag’ georganiseerd. Doel was de opgedane kennis en vaardigheden op te frissen en ervaringen met elkaar te delen. Tijdens de bijeenkomst
vertelde een deelnemer dat haar buurvrouw was gevallen. Door hetgeen ze geleerd had tijdens de
cursus kon ze haar instrueren en assisteren bij het opstaan. Andere deelnemers gaven aan dat ze bewuster hun voeten neerzetten bij het lopen.

Afbeelding 13: Cursus Zeker Bewegen

Dergelijke praktische ervaringen vormen het fundament van de cursus; ook het ‘breed en stevig staan’
is een voorbeeld. De grootte van de passen werd aangehaald, net als het rechtop lopen. Het zijn kleine
dingetjes die een groot verschil kunnen maken en een hoop hebben gedaan met het zelfvertrouwen
bij bewegen. Een deelnemer vertelde dat ze na het doen van de oefeningen bewuster is geworden van
haar gewicht. Ze realiseert zich dat ze te zwaar is en merkte de beperkingen die hiermee gepaard
gaan. Op een simpele, rustige manier is ze begonnen met diëten. Verscheidene deelnemers zeggen
angsten te hebben overwonnen. Met name naarmate de cursus vorderde en er oefeningen op matten
gedaan werden.
Nu doe ik het zelf!
“Ik wandel regelmatig over de Klompenpaden. Bij de hekjes, waar je overheen moet, vroeg ik altijd
om steun maar nu doe ik het zelf.”

Wegwijs Dementie Voorst
Mens en Welzijn Voorst maakt actief onderdeel uit van de lokale dementieketen. Deze is in de gemeente Voorst georganiseerd via ‘Het netwerk dementie’ dat bestaat uit:
1. Het platform Dementie Voorst (faciliterend) en
2. De werkgroep Dementie (uitvoerend).
Doel en missie van het netwerk dementie is creëren van een dementievriendelijke samenleving door:
1. Samenwerking met en verbinden van preventieve en curatieve aanbieders;
2. Waar nodig richting meegeven en aansturen/faciliteren van de werkgroep;
3. Afstemmen van vraag en aanbod op elkaar en dorp/kern gericht te werken en
4. Ontwikkelen wat nodig is op basis van trends en vragen van mensen met dementie.



In 2019 is het platform als geheel twee keer bij elkaar geweest. Hieraan voorafgaand zijn meerdere voorbereidingsbijeenkomsten geweest;
De werkgroep is zesmaal bij elkaar geweest. Deze bestaat uit een afgevaardigde van de thuiszorgorganisaties, klantmanagers van de gemeente, consulent mantelzorg van Mens en Welzijn Voorst
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en sinds dit jaar één van de huisartsen vanuit Twello. Zij fungeert zoveel mogelijke als verbinding
tussen de huisartsen in de gemeente Voorst en de werkgroep;
Er zijn vijf informatieavonden georganiseerd met een gemiddelde opkomst van 25 deelnemers. De
inhoud van de informatieavonden varieerde van algemene informatie over dementie of vergeetachtigheid, informatie over de werkzaamheden van de casemanagers, een persoonlijk verhaal van
een dochter met een moeder met een vorm van dementie tot een voorlichting van de notaris;
Er is in samenwerking met Gelre Thuiszorg gekeken naar een scholing voor huishoudelijk medewerkers om te signaleren en om te gaan met dementie;
We hebben scholing georganiseerd voor de Jumbo en het Zwembad. Dit is gefinancierd door de
gemeente Voorst. Het voornemen is om het aanbieden van de training verder uit te rollen bij lokale ondernemers. Werkgroep wegwijs dementie is hierover in gesprek met Gelre Thuiszorg.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is vanaf 2019 voor alle inwoners binnen de gemeente Voorst beschikbaar. Daarvoor
was het uitsluitend beschikbaar voor huurders van IJsseldal Wonen. In 2019 waren 6 bemiddelaars
aan onze organisatie verbonden. Er zijn 30 intakes geweest voor Buurtbemiddeling in 2019, waarvan 3
bij koopwoningen. Hierbij zijn de bemiddelaars 20 keer ingezet. Dit heeft in 9 gevallen de situatie opgelost. Andere ‘resultaten’ zijn doorverwijzingen en informatievoorziening. Wanneer een zaak niet tot
bemiddeling komt, kan het nog steeds betekenen dat mensen hun gedrag hebben aangepast. Ook kan
de inzet van Buurtbemiddeling ertoe bijdragen dat samenwerkingspartijen kunnen ‘doorpakken’.
In mei 2019 vond een themabijeenkomst plaats voor de bewonerscommissies (14 commissies) en
huurdersbelangenvereniging van IJsseldal Wonen. Het onderwerp was ‘overlast’. Een perfect moment
om ook Buurtbemiddeling onder de aandacht te brengen. Dit werd gedaan door middel van een presentatie door de coördinatoren en één buurtbemiddelaar. De coördinatoren vertelden wat Buurtbemiddeling inhoudt, de ervaren buurtbemiddelaar vertelde over haar ervaringen en haar redenen om
dit vrijwilligerswerk te doen. Naar aanleiding van de presentatie is ook een artikel met foto in het
Voorster Nieuws geplaatst.
Op zaterdag 5 oktober 2019 is een Regiodag Buurtbemiddeling van de regio Oost-Nederland gehouden. Van Zwolle tot Doetinchem en van Voorst tot Enschede waren er buurtbemiddelaars en coördinatoren aanwezig. Deze dag is door alle coördinatoren van Oost-Nederland gezamenlijk georganiseerd
en werd gehouden in Eefde (gem. Lochem). Er kwamen zo’n 80 buurtbemiddelaars bij elkaar en zo’n
10 coördinatoren. Er was gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen en er waren 4 workshops te volgen:
 ‘Puntjes op de i voor buurtbemiddelaars’,
 ‘De kracht van metaforen bij Buurtbemiddeling’,
 ‘Coaching voor buurtbemiddelaars’ en
 ‘De GGZ in een notendop’.
Alle workshops zorgden voor uitbreiding van kennis en vaardigheden die de buurtbemiddelaars in hun
werk kunnen toepassen. Bovenal was het voor buurtbemiddelaars en coördinatoren heel inspirerend
om met zoveel maatschappelijk betrokken mensen bij elkaar te zijn.
‘Buurtbemiddeling’
IN CIJFERS
Aanmeldingen 2017
Aanmeldingen 2018
Aanmeldingen 2019

.………. 14
……….. 25
.………. 30
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Vooruitblik
 In 2020 willen we meewerken aan de kwaliteitstoets Buurtbemiddeling van het CCV (Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Met deze toets krijgen we zicht op de sterke en minder
sterke kanten van Buurtbemiddeling in onze organisatie. Op basis van het advies van het CCV kan
dan gericht ingezet worden op kwaliteitsverbetering. In geval van erkenning wordt hiervan melding gemaakt op de website van het CCV;
 In 2020 zal een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd worden voor de klantcontactcenter medewerkers van IJsseldal Wonen. Doel is de medewerkers goed te informeren over Buurtbemiddeling zodat zij hun klanten (huurders) goed kunnen informeren;
 We verwachten te groeien naar 7 buurtbemiddelaars;
 Het uitgebreide artikel over Buurtbemiddeling (in 2019 geplaatst op de site van #Zodus en andere
sociale media) wordt in 2020 gebruikt voor een groot artikel in het Voorster Nieuws;
 Mogelijk wordt er opnieuw een Regiodag Oost georganiseerd;
 We gaan onderzoeken of het zinvol is om samen met IJsseldal Wonen de campagne ‘Goede Buren’
in 2020 in te zetten.
In juni 2019 ontving Mens en Welzijn Voorst een melding van een meneer uit Twello. Meneer vertelde dat hij samen met zijn vrouw al ruim 35 jaar met veel plezier in Twello woont. Sinds enige tijd
heeft meneer nieuwe buren. Het betreft een groot gezin. Volgens meneer leven ze vooral in de
nacht en maken dan veel lawaai. Hierdoor kunnen hij en zijn vrouw niet slapen. Meneer heeft zelf
meerdere keren geprobeerd de buren hierop aan te spreken. Het is niet gelukt om tot een goed gesprek te komen. Meneer geeft aan graag gebruik te willen maken van Buurtbemiddeling.
Vervolgens hebben twee buurtbemiddelaars een intakegesprek gevoerd met meneer en zijn vrouw
(partij A). Zij hebben uitvoerig hun verhaal kunnen doen. De buurtbemiddelaars zijn, na een aantal
niet-thuis-pogingen, in contact gekomen met de buren (partij B). Na enig aandringen heeft er met
partij B een intakegesprek plaatsgevonden. Partij B bleek eveneens wel wat aanmerkingen te hebben op de buren. Hier hadden zij met hun buren nog nooit over gesproken.
Beide buren waren na deze intakegesprekken bereid om met elkaar een bemiddelingsgesprek te
voeren. Dit was een goed en verhelderend gesprek. Partij B bleek twee kinderen te hebben die
slechthorend zijn. Hierdoor werd er vaak op luide toon met elkaar gesproken. Er zijn afspraken gemaakt tussen beide partijen, waarin zij zich goed konden vinden. De buren kenden elkaar eigenlijk
helemaal niet. Door dit bemiddelingsgesprek is het contact verbeterd en is er wederzijds begrip ontstaan.
In het kader van de nazorg is er na zes weken weer contact opgenomen met beide partijen. Beide
partijen waren zeer tevreden met de hulp van Buurtbemiddeling. De buren groeten elkaar en wonen
prettig naast elkaar. Er is door het bemiddelingsgesprek een goede basis gelegd om elkaar te spreken, ook bij eventuele irritaties in de toekomst.
Ouderenadvieswerk
De ouderenadviseur stuurt de Vrijwillig Ouderenadviseurs (VOA’s) aan. Meer over hun werk is te lezen
in het jaarverslag paragraaf 4.2.4, p. 24. Daarnaast behandelt de ouderenadviseur de meer complexe
vragen van senioren. Hierbij is het bij de aanmelding of bij doorverwijzing vanuit de VOA duidelijk dat
het om kwetsbare, complexe problematiek gaat en/of dat samenwerking met andere professionals
nodig is. De Ouderenadviseur heeft in 2019 bij 16 personen huisbezoeken afgelegd. In 6 gevallen ging
het om langdurige trajecten.
De senioren zijn enthousiast over de huisbezoeken. Een veel gehoorde uitspraak: “Er zijn veel meer
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mogelijkheden dan ik wist, ik ben blij dat ik nu goed geïnformeerd ben.” Voor sommige mensen komt
het adviesgesprek precies op het juiste moment. Bijvoorbeeld omdat het rijbewijs niet meer verlengd
wordt of het iemand zwaar valt om nog zelf te koken. Anderen vragen het gesprek aan om goed geïnformeerd te zijn voor de toekomst. Verder zorgt de Ouderenadviseur voor bekendheid bij senioren
over het aan aanbod van Mens en Welzijn Voorst. De Ouderenadviseur heeft hiervoor aan 120 senioren groepsvoorlichting gegeven. De senioren zijn enthousiast over het aanbod van Mens en Welzijn
Voorst en de interactieve presentatie die we aan groepen kunnen geven. In 2020 willen we aan nog
veel meer groepen voorlichting geven.

4.4.5 Samenwerking

































Eerstelijnsgezondheidszorg zoals huisartsen en POH, fysiotherapeuten
MNV
Woningbouwvereniging (IJsseldal Wonen)
Politie
Sportverenigingen
Zorgorganisaties
Sportorganisaties
Scholen (voortgezet onderwijs en basisscholen)
Fietsersbond
Hemmes Uitvaartdiensten
Voorst Actief On Tour
TC de Schaeck
De Boombosch
Fysiotherapie ‘De Boog’
Wijkverpleegkundigen
Martha Flora
De regionale ketenregisseur Dementie,
Stimenz
Alzheimer Nederland, afd. Oost-Veluwe
Kinderdagverblijf Smallsteps
Club Goud in Nijmegen
Buitenschoolse opvang de Kruimelkring
Rolf Tijssen
Stichting de Koepel
MFC Klarenbeek
Dorpshuis de Pompe
Ontmoeting Terwolde
Bridgeclubs Twello
Rode Kruis
Ouderenbonden
Dorpscontactpersonen
De Zonnebloem
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5 Dagbesteding (Wmo)
In 2019 had Mens en Welzijn Voorst in totaal 17 nieuwe aanmeldingen voor de Wmo-geïndiceerde
dagbesteding, namen we 43 trajecten mee uit 2018 en zijn 28 trajecten beëindigd. We zien dus een
forse terugloop van de omvang van de geïndiceerde WMO-dagbesteding. Dit is een landelijke trend.
Een mogelijke verklaring vormen de tekorten waar veel gemeenten in 2019 mee te maken kregen in
met name de Jeugdzorg. Een andere verklaring is het toenemende aantal aanbieders. De spreiding van
behoefte en toewijzingen van indicaties is hierdoor de afgelopen jaren steeds dunner geworden.
Een belangrijke ontwikkeling voor de dagbesteding bestond in 2019 uit de overgang van de dagbesteding in het Grotenhuis naar Klein Twello. Dit betekende voor Mens en Welzijn Voorst ook een afschaling van vier locaties naar drie locaties én de integratie van een dagbesteding die toch vooral eenzijdig
bestond uit oudere deelnemers naar een dagbesteding die integraal met andere leeftijden en doelgroepen vorm krijgt.
De ingezette uitbreiding van de dagbesteding op de Kruidentuin eind 2018 is niet gelukt. De groep
WMO-dagbesteding in de Kruidentuin kromp in 2019 en is nooit vol geweest.
Net toen we begin 2019 voldeden aan alle normen voor de dagbesteding, het gaat dan bijvoorbeeld
ook om opleidingsniveau van de activiteitenbegeleiders, kwamen er vanuit verschillende grote zorgaanbieders signalen dat deze eisen niet zouden passen bij een deel van de doelgroep. Op de achtergrond speelde hierbij mee dat de arbeidsmarkt voor Hbo opgeleid zorgpersoneel heel krap was en is.
Dit leidde in de loop van 2019 tot nieuwe producten die voor een groot deel ook aansloten op de
doelgroep van Mens en Welzijn Voorst. Dit betekent dat we aan het eind van het jaar in samenwerking
met de gemeente alle indicaties opnieuw tegen het licht hebben gehouden en het komende jaar toewerken naar een portfolioaccent op deze nieuwe producten.
Tot slot is kwaliteit en bedrijfsvoering voor de dagbesteding een ‘hot item’ geweest in 2019. Er is veel
aandacht uitgegaan naar de kwaliteit van de registraties en rapportages, de bejegening, de kostenstructuur en naar de personeels- en teamontwikkeling.
Vooruitblik
De dagbesteding staat wat betreft instroom op de indicaties onder druk. Op inhoud, dat wil zeggen
het richten op verschillende vormen van ontmoeting, het samenbrengen van mensen en het zorgen
voor elkaar, is er volgens ons juist een groeiende behoefte. In 2020 zullen we in ieder geval niet uitbreiden op de uitgaven en op zoek gaan naar alternatieven op een manier die aansluit bij een groeiende behoefte zonder dat dit gepaard gaat met kostenstijgingen.
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6 Arbeidstoeleiding
Bij arbeidstoeleiding gaat het om begeleiden en coachen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering of WW-uitkering, en het bieden van dagbesteding. De trajectbegeleiders van Mens en Welzijn Voorst bieden trajecten op maat zoals sociale activering, leerwerkplekken, werkfit trajecten en jobcoaching. De activiteitenbegeleiders verzorgen de werkbegeleiding in de dagbesteding.
Trajectbegeleiding
Net als in 2018 zien we ook in 2019 binnen trajectbegeleiding meer uitstroom dan instroom. In totaal
hebben we binnen trajectbegeleiding 39 trajecten begeleid waarvan 22 werkfit/trajecten, 3 UWV trajecten en 14 sociale activeringstrajecten. De lichte terugloop van het aantal aanmeldingen heeft grotendeels te maken met de aantrekkende economie waardoor er meer kansen zijn ontstaan voor mensen uit de bijstand. Ook zijn er minder statushouders aangemeld bij trajectbegeleiding omdat er minder nieuwe statushouders in de gemeente Voorst zijn komen wonen. Uitstroom van cliënten heeft te
maken met verhuizing, bereiken van de pensioenleeftijd, ziekte of het vinden van betaald werk. Cliënten doen middels een werkfittraject werkervaring op in diverse branches en solliciteren soms met behulp van de trajectbegeleider op een betaalde baan. Zo vinden cliënten soms werk bij een kweker, in
de keuken van een restaurant, in een fabriek of als onderhoudsmonteur op een vakantiepark. In 2019
stonden de volgende ontwikkelingen centraal:
 Door de verhuizing naar de nieuwe locatie van Mens en Welzijn Voorst is er een mooie laagdrempelige locatie bijgekomen voor ontmoeting en dagbesteding. Er kan per cliënt worden gekeken
welke locatie en welke vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding het meest passend is.
 In 2019 is ingezet om het arbeidsmatige karakter binnen de dagbesteding te versterken door het
aantrekken van verschillende soorten productiewerk. Op een laagdrempelige manier doen de clienten in groepsverband productiewerk waarbij er voldoende aandacht is om te werken aan de
persoonlijke doelen van de individuele cliënt. Tijdens het productiewerk wordt er ook geoefend
aan de Nederlandse taal.
 Een nieuwe groep cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die lange tijd geen verplichtingen hebben gehad, tot dagbesteding of vrijwilligerswerk, zijn gestart binnen Klein Twello met
voor hen passende dagbesteding. Zij worden gestimuleerd weer mee te doen in de maatschappij
en krijgen zo het gevoel er weer bij te horen.
Ook in 2019 heeft er een goede samenwerking plaatsgevonden tussen de trajectbegeleiders, de klantmanagers van de gemeente en samenwerkingspartners zoals het maatjesproject voor een koppeling
met taalmaatjes, het taalhuis voor ondersteuning bij taal of laaggeletterdheid, de bibliotheek, uitzendbureaus en diverse lokale ondernemers. Daarnaast hebben we binnen trajectbegeleiding ingezet op
andere benamingen van onze diensten. Waar voorheen werd gesproken over sociale activering en
toeleiding naar werk spreken we nu over specifieke diensten zoals begeleiding en coaching werkfit
met een verschil tussen een interne of externe werkplek, arbeidsplaatsing en nazorg. Naast de nieuwe
aanmeldingen vanuit de gemeente van cliënten met een bijstandsuitkering zijn er ook drie personen
aangemeld door het UWV voor een werkfittraject.
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Op weg naar werk….
Belinda heeft in het verleden jaren in de zorg gewerkt. Ze moest hier door omstandigheden mee
stoppen. Na enkele jaren hulpverlening is ze met een bijstandsuitkering in Twello komen wonen.
Een klantmanager van de gemeente heeft haar aangemeld voor een werkfit-traject bij Mens en
Welzijn Voorst. De eerste wens van mevrouw was het opbouwen van sociale contacten en opnieuw
te ontdekken wat ze werkelijk graag zou willen doen. Na eerst enkele maanden deel te hebben genomen aan de creatieve dagbesteding was haar volgende stap het verzorgen van de koffie in de Bistro. Het contact maken met mensen ging haar goed af en ze bereidde haar taken uit met koken
voor personeel en cliënten. De trajectbegeleider heeft haar geholpen met het uitzoeken wat ze
graag wilde bereiken: werken in de horeca. Ze kreeg de kans van de gemeente om benodigde certificaten te behalen. De trajectbegeleider heeft voor haar een externe werkervaringsplek in een lokaal restaurant gevonden. De eigenaar is erg tevreden over haar inzet en vaardigheden. Dit heeft
geresulteerd in betaalde uren voor mevrouw bij dit restaurant.

Arbeidsmatige dagbesteding, Beschut Werk
Mens en Welzijn Voorst had in 2019 in totaal 19 deelnemers Beschut Werk. Hiervan is één deelnemer
gestopt. 2019 stond voor de arbeidsmatige dagbesteding en Beschut Werk enerzijds in het teken van
doorontwikkeling en anderzijds van de uitbreiding naar onze nieuwe locatie (Klein Twello). We hebben
in 2019 drie grote leveranciers van productiewerk weten te vinden waarmee we voor de grootste
groep cliënten doorlopend en passend werk hebben. Dit betekent ook dat we afscheid hebben genomen van onderdelen die veel tijd kostte maar relatief weinig opleverde. Een deel van dit nieuwe productiewerk is verplaatst naar Klein Twello waardoor we ook hier een herhalende activiteit hebben die
veel van onze cliënten rust geeft. Daarnaast hebben we in 2019 geprobeerd om de verbinding tussen
de arbeidsmatige dagbesteding en Beschut Werk aan de ene kant en trajectbegeleiding aan de andere
kant te verstevigen.
Naast de bovengenoemde ontwikkeling speelde de liquidatie van Delta. Delta trad op als werkgever
van onze WSW-deelnemers (Beschut Werk). De activiteiten van het werkbedrijf die werden gedaan
voor gemeente Voorst zijn overgenomen door de gemeente Voorst. Voor de deelnemers is de overgang vrij geruisloos verlopen. Komend jaar gaat Mens en Welzijn Voorst zich met de Passerel en gemeente Voorst oriënteren op het vervolg en de inhoudelijk en financiële doorontwikkeling.
Samenwerking
 Gemeente Voorst (klantmanagers, coördinator statushouders)
 Gemeente Brummen
 Delta
 Lokale organisaties, verenigingen en ondernemers die een werkervaringsplek of stageplek bieden
 Taalhuis
 Taalopleiding Toptaal en taalschool Stapsgewijs
 Vluchtelingenwerk gemeente Voorst
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7 Financieel verslag
7.1 Begroting en realisatie
Het financieel beleid van Stichting Mens en Welzijn Voorst is gericht op het duurzaam en verantwoord
realiseren van de visie en doelstelling(en) zoals geformuleerd in het visiedocument 2016-2020. Voor
de stichting zijn haar financieel beleid en inhoudelijke strategische doelen onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In algemene zin is de organisatie met haar financieel beleid gericht op het beheren van
maatschappelijke middelen van de organisatie en het sturen van deze middelen naar het bereiken van
maatschappelijke doelen op een manier dat het voortbestaan van de organisatie niet in gevaar komt.
Eventuele financiële risico’s tracht de organisatie te beheersen door voldoende financiële buffer in
stand te houden. Dit vraagt voor de komende jaren nadrukkelijker aandacht omdat:
1. De organisatie te maken heeft een aantal jaren achtereen dalende reserves.
2. Steeds snellere maatschappelijke ontwikkelingen die grote impact hebben en risico’s meebrengen
die opgevangen moeten kunnen worden en investeringen vragen die het mogelijk maken op deze
ontwikkelingen in te spelen.
In de onderstaand overzicht2 wordt de realisatie 2019 vergeleken met de begroting 2019 en de begroting voor 2020.

Het resultaat van 2019 kan grotendeels teruggevoerd worden op een sterk fluctuerende en in 2019
dalende inkomsten uit de dagbesteding en op structureel verlieslijdende onderdelen. Er was dit jaar
meer uitstroom dan instroom binnen de Wmo-dagbesteding en trajectbegeleiding (zie voor een meer
uitgebreide toelichting paragraaf 5 en 6). Door een groot verloop van personeel zijn de personeelskosten gestegen (paragraaf 3.4). Het effect van de Corona-maatregelen zal op termijn druk gaan zetten
op de overheidsuitgaven. Het is niet onwaarschijnlijk dat op termijn zorgkosten een halt toe geroepen
zullen moeten worden. Mogelijk ontstaat er voor Mens en Welzijn Voorst ruimte op het gebied van
2

Cijfers zijn gerangschikt cf ons begrotingsformat.
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preventie. Hierin ligt een sterk accent op het voorkomen van problemen en hiermee de inzet van
meer specialistische en vaak duurdere professionele inzet.
Algemeen uitgangspunt is dat de begroting geen tekorten vertoont en dat Stichting Mens en Welzijn
Voorst over voldoende weerstandsvermogen blijft beschikken met een minimale solvabiliteit van zestig procent. Met het negatieve resultaat 2019 nadert de solvabiliteit de kritische grens. In de begroting
2020 is hiermee rekening gehouden door scherper aan de wind te zeilen als het gaat om de personele
inzet en de te verwachten inkomsten. Ook zijn er reserveringen gedaan op inkomensbestanddelen. Dit
wordt zichtbaar in de volgende paragrafen.

7.2 Meerjarenoverzicht

7.3 Analyse van de financiële positie
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7.4 Kengetallen

De cijfers in de bovenstaande tabellen zijn ontleend aan de jaarrekening. Deze jaarrekening is opgenomen in de bijlage. De jaarrekening is voorzien van een beoordelingsverklaring van de onafhankelijke
accountant.

7.5 Toekomstparagraaf
Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn we als stichting financieel gezond. De relatie met de belangrijkste
financier, Gemeente Voorst zijn uitstekend en er zijn goede afspraken gemaakt met de gemeente
Voorst. Er is een ‘nihil-resultaat’ begroot.
Bij het opstellen van de begroting was het niet bekend dat Nederland getroffen zou worden door de
Coronapandemie. Dit brengt veel onzekerheden met zich mee. In paragaaf 2.4 geven we een inkijkje in
hoe we hier met onze dienstverlening op inspelen. Alle dagbesteding is tot minimum beperkt vanaf
half maart tot half juli. Voor de WMO-geïndiceerde dagbesteding, het Beschut Werk en het welzijnswerk is Mens en Welzijn Voorst hierin gecompenseerd, voor de arbeidsmatige dagbesteding en activering is dat nog niet zeker. Zeker is dat er druk komt te staan op kosten-baten balans omdat we door
de coronamaatregelen te maken blijven houden met kleinere groepen in de dagbesteding en de instroom zien afnemen ten opzichte van de uitstroom. Tegelijkertijd heeft Mens en Welzijn Voorst wel
te maken met doorlopende personeelskosten en organisatiekosten.
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Bijlage

Jaarrekening
2019

49

