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Voorwoord 
 
Het ‘Coronajaar’ 2020 stond voor ons in het teken van een flinke koerswijziging van onze organisatie:  
loslaten van de maatwerkdiensten en doorkantelen naar een brede lokale welzijnsorganisatie. De 
nieuwe koers is vastgelegd in ons Visiedocument 2020-2024: ‘Samen Sterk in Lokale Preventie’.  
 
Zoals de titel al suggereert zullen we ons de komende jaren richten op het voorkomen van problemen. 
Dit doen we lokaal, in de gemeente Voorst. We gaan aansluiten bij bestaande lokale initiatieven en 
verbindingen tussen deze mensen en deze initiatieven. Sterke onderlinge verbindingen in dorpen, 
wijken en straten voorkomt problemen. Onze dagbesteding wordt een inloopvoorziening die volledig 
in het teken staat van ontmoeten en verbinding. Preventie betekent ook er op tijd bij zijn. 
Bijvoorbeeld via life-events en vroegtijdig signaleren.  
 
Net als iedereen werden we in het voorjaar verrast door Covid-19 en de enorme impact ervan. Na het 
intreden van de lockdown eind maart, werd duidelijk dat onze uitdaging juist nu op het terrein lag van 
nieuwe manieren tot stand brengen om contact mogelijk te maken. Veel ontmoetingsactiviteiten en 
bijeenkomsten moesten immers noodgedwongen worden gestopt. Ondanks alle maatregelen en 
onzekerheden kwamen die nieuwe wegen om elkaar tóch te kunnen ontmoeten er.  
 
In het oog springend was de inzet van digitale dienstverlening via de Compaan, mede mogelijk 
gemaakt met financiering vanuit VWS, het Oranje Fonds en Provincie Gelderland. Andere mooie 
voorbeelden zijn de dagelijkse belrondes met cliënten in de dagbesteding, het opzetten van team 
Samenleving om verbinding tussen de dorpen tot stand brengen, de speciale app ‘Corona hulp 
gemeente Voorst’ en de corona-pagina via het Voorster Nieuws in samenwerking met gemeente 
Voorst, het CJG, het Maatschappelijk Netwerk Voorst en Kijk in de Kernen. Natuurlijk gebeurde er veel 
meer maar daarvoor verwijs ik uiteraard naar het voorliggende jaarverslag. 
 
Terugkijkend zijn we er ondanks Corona goed in geslaagd om mensen met elkaar in verbinding te 
brengen. Je kunt de wind niet veranderen maar wel de stand van de zeilen. Dat hebben we gedaan. En 
we zijn er zelfs in geslaagd nieuwe diensten te ontwikkelen. Hierbij gebruikten we onze lokale kracht 
zoals onze contacten met onder anderen huisartsen, vrijwilligers en zorgorganisaties en bestaande 
kennis. De enorme inzet van inwoners om met elkaar de crisis door te komen, bleek van enorme 
waarde. Hoe vanzelfsprekend dat voor veel inwoners misschien ook is. Wij zien het als een positief 
aspect dat door de Coronacrisis in beeld kwam. De schaduwkant was er ook. We hebben mensen 
achteruit zien gaan. Dagstructuur en contacten vielen plotsklaps weg. Hiervoor kwam niet altijd 
meteen een goed alternatief. Ook veel ondernemers, ook ondernemers waar we mee samenwerken 
of mee hebben samengewerkt, kregen het zwaar te verduren.  
 
We zijn tijdens het schrijven van dit jaarverslag als samenleving ‘op de weg terug’. De 
langetermijneffecten van de Coronacrisis zullen de komende jaren beter in beeld komen. Het is onze 
ambitie om hierbij lokaal en dicht bij de inwoners van de gemeente Voorst ondersteunend te zijn door 
positieve effecten te versterken en te cultiveren. Hierbij zien we de digitale dienstverlening als een 
mooie blijvende aanvulling op fysieke vormen van ontmoeting en verbinding.  
 
Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van dit jaarverslag, 
 
 
 
 
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).  
      

1.1 Financieel 
 
Baten  € 1.097.162, - (waarvan 66% subsidie en 34% indicatiegelden en overige baten)  
Lasten  € 1.102.529, - (waarvan 86% personeelskosten)  
Resultaat  - € 5.652, -   
 

1.2 Personeel 
 

Aantal 14 (peildatum 31-12-2020) 
Aantal fte 12,97 (gemiddeld inzet over 2020, peildatum 31-12-2020) 
Verloop 41% (in 2020 gemiddeld 22 medewerkers in dienst, 9 medewerkers uit dienst; dit is 

14 % lager dan in 2019) 
Ziekte 12,6 % (8,6 % hoger dan 2019 en 5,8 % hoger dan 2018) 

 

1.3 Bereik 
 
Vrijwilligers 

 Aantal vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst: 141 (peildatum 31-12-2020) 

 Van dit aantal woont 91 vrijwilligers in het dorp Twello. 

 Er zijn gedurende het jaar 25 nieuwe vrijwilligers gestart en 22 vrijwilligers gestopt met hun 
vrijwilligerswerk. 

 Jongste vrijwilliger: 21 jaar, oudste vrijwilliger: 85 jaar.  
 
Klanten 
Mens en Welzijn Voorst legt niet van álle inwoners waarmee zij in contact komen de NAW-gegevens 
vast. We houden 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 2020 via onze 
diensten met ongeveer 2500 unieke inwoners in contact zijn geweest. Hier gaat het om tweezijdig 
contact. Contact via Kijk-in-de-kernen (2500 unieke bezoekers per maand), facebook (370 contacten), 
Instagram, Voorster Nieuws en LinkedIn tellen we hierbij niet mee. We bereiken met onze diensten 
dus ongeveer 2500 inwoners rechtstreeks. Dit is een bereik van 9,8 % van de Voorster samenleving. 
Vanaf 2021 gaan we in principe van alle mensen waarmee we in contact komen hun  
NAW-gegevens vastleggen. We willen beter in beeld krijgen met wie we contact hebben en op welke 
manier. Met meer valide digitale NAW-gegevens over inwoners waarmee wij contact hebben, zijn we 
beter in staat inwoners als team bedienen. 
 
Media 
In 2020 brachten we tien keer een pagina namens Mens en Welzijn Voorst uit in het Voorster Nieuws. 
Deze pagina’s worden gevuld met informatieve stukken, interviews en achtergrondverhalen, al dan 
niet aangevuld met actuele berichten. In 2020 stonden er daarnaast 46 persberichten uit onze 
organisatie in de krant. Daarnaast schreef de Buurtsportcoach maandelijks een ‘beweegblog’ en 
maakte hij de wekelijkse activiteitenagenda op. Online werden dezelfde artikelen op onze website, 
KijkindeKernen en onze sociale kanalen (Facebook, Instagram en Twitter) geplaatst. Het aantal volgers 
op Facebook is in 2020 met 38% toegenomen, van 370 naar 511. 
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Samenwerkingspartners 
Mens en Welzijn Voorst werkt samen met meer dan zestig verschillende lokale en regionale partners. 
Deze zijn grofweg in te delen in de volgende groepen: 

 Kunst en Cultuur  

 Zorgaanbieders 

 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 2020 gekozen voor verschillende klanttevredenheidsmetingen. Binnen alle afgenomen 
evaluaties komt een positief beeld naar voren. Er zijn wel aandachtpunten en tips. Onderstaand is een 
aantal metingen weergegeven.  
 
Steunpunt Mantelzorg 
In samenwerking met de gemeente Voorst is een enquête over het steunpunt mantelzorg uitgedaan.  
Vijftig mantelzorgers hebben de enquête ingevuld. Enkele reacties uit de enquête over het steunpunt 
Mantelzorg: 

 80 % weet wat het steunpunt mantelzorg kan bieden 

 60 % voelt zicht ondersteunt, 4% voelt zich niet ondersteunt, 36 % heeft op dit moment geen 
ondersteuning nodig 

 94 % vindt de activiteiten voldoende, 6 % vindt de activiteiten te weinig 

 96 % vindt de activiteiten goed verdeeld over het jaar, 4 % niet 
 
Suggesties van mantelzorgers voor andere activiteiten 

 Op jaarbasis enkele bijeenkomsten waar mantelzorgers elkaar kunnen spreken om ervaringen te 
delen en mogelijk informatie / kennis t.a.v. ziektebeelden uit te wisselen. 

 Specifiek aanbod voor NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) mantelzorgers. 

 Specifiek aanbod in relatie tot het thema eetstoornis. 

 Specifiek aanbod voor mantelzorgers voor kinderen (voor ouders / jonge gezinnen). 

 Meer aanbod op recreatief vlak (bijv. een schilderavond, sportdag, welnessdag, bowling, hobby 
cursus, klaverjassen). 

 Specifiek aanbod waarmee mensen gewoon hun verhaal kwijt kunnen, dus zonder echt 
activiteiten eromheen.  

 
Reacties deelnemers gespreksgroep mantelzorgers van een naaste met geheugenproblemen  

 Nadat de diagnose (alzheimer) bij onze vader was gesteld, kwamen wij in een ‘nieuwe wereld’ 
terecht. Wij kwamen vooral om te leren en te ervaren hoe het voor anderen is die in hetzelfde 
schuitje zitten. 

 Fijn dat iedereen zijn ervaringen mag delen, ervaringen mag uitwisselen waar een ander ook wat 
aan heeft. 
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 Begeleiders staan open voor alles en ik kan iets inbrengen als ik dat wil. 

 Wij hadden het prettig gevonden om wat meer ‘voorlichting’ te krijgen over een aantal zaken die 
op je afkomen wanneer je ouder(s) deze diagnose krijgen, bijvoorbeeld over toekomstige 
woonsituatie. 

 Wat wij als heel prettig hebben ervaren, is dat onze moeder door onze ervaringen de weg heeft 
gevonden naar de groep voor mantelzorgers (partners).  Maar ook de ervaringen van anderen en 
dan vooral ook de ervaringen van de twee jongste deelnemers (19 en 21 jaar oud) met hun vader. 
Hun vader zelfs nog jonger is als onze vader. Maar ook de ervaringen en verhalen van de andere 
deelnemers hebben ons geholpen 

 De ruime ervaring van de begeleiders en de bemiddeling in de lockdown periode om dagbesteding 
te vinden voor onze vader hebben wij erg gewaardeerd en hebben ons echt geholpen.  

 Herkenning bij anderen nodigt uit om zelf ook te gaan vertellen. Leren van elkaar Hebben 
deelname als een fijne ervaring ervaren.  

 Het ‘horen’ van elkaar wat men weleens mist bij vrienden. Horen van ervaringen van anderen 
biedt ook troost dat je ‘niet de enige’ bent.  

 Je wordt een beetje ‘moeder van je moeder ‘.  Iedereen heeft zijn ‘eigen’ dingen maar er zijn ook 
veel overeenkomsten.  

 Wij hebben het als prettig ervaren om met ‘lotgenoten’ te kunnen praten over onze ervaringen, 
worstelingen en vragen. Maar ook om te leren van de anderen over hoe zij omgaan met de 
dementie bij hun ouder(s).  

 
Jonge mantelzorgers 
In december 2020 is een enquête uitgezet onder de jonge mantelzorgers in de gemeente Voorst. 
Vierentwintig jonge mantelzorgers (15 meisjes en 9 jongens) hebben de enquête ingevuld. De 
enquête leverde o.a. de volgende informatie op: 

 Over de mantelzorgtaken: jonge mantelzorgers bieden het vaakst begeleiding en helpen in het 
huishouden. 

 Over bekendheid steunpunt Mantelzorg: het steunpunt mantelzorg is bij 66.67 % van de jonge 
mantelzorgers bekend. 

 Over de behoefte van jonge mantelzorgers: jonge mantelzorgers hebben het meest behoefte aan 
‘fundagen’ (activiteiten) en het in contact komen met andere jonge mantelzorgers. 

 Over maatschappelijke bekendheid over jonge mantelzorgers: 91,67% van de jonge mantelzorgers 
geeft aan dat zij vinden dat er meer informatie moet worden gegeven over jonge mantelzorgers 
(op scholen, sportverenigingen etc.). 

 
Bezoekdienst weduwen en weduwnaars 
Met de deelnemers die het traject hebben afgerond, is geëvalueerd. Zij noemen de volgende 
ervaringen:  

 Ik voel me minder alleen 

 Ik heb troost gekregen 

 De vrijwilliger biedt een luisterend oor 

 Ik heb een maatje 

 De ervaringsdeskundige snapt écht wat ik meemaak 

 Ik vind herkenning 

 Er is mij een spiegel voorgehouden 

 Eén deelnemer wil in de toekomst zelf vrijwilliger worden  
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2. Doelstelling en beleid 
 

2.1 Meerjarenbeleid 
 
In 2020 is het nieuwe visiedocument voor de periode 2020-2024 vastgesteld. Hiervoor hebben we ons 
onderscheidend vermogen - de enige brede lokale welzijnsaanbieder in de gemeente die bestaat uit 
een combinatie van betaalde beroepskrachten en tal van samenwerkingsvormen met vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties – een interne SWOT-analyse en een stakeholdersonderzoek als 
uitgangspunten genomen. 
 

2.2 Missie 
 
Wij geloven in gezonde en ontspannen samenleving waarin plek is voor iedereen en waar kwetsbare 
mensen erbij horen, mee betekenis geven en zich gezien voelen. 
 

2.3 Visie 
 
Mens en Welzijn Voorst is dé brede welzijnsorganisatie van de gemeente Voorst. In het bijzonder voor 
hen die zonder ondersteuning van een ander buiten de samenleving dreigen te vallen. Al deze mensen 
weten de weg naar Mens en Welzijn Voorst te vinden of Mens en Welzijn Voorst weet, al dan niet via 
anderen, de weg naar hen te vinden. 
 

2.4 Kernwaarden 
 
Eind 2018 heeft Mens en Welzijn Voorst de volgende drie kernwaarden vastgesteld: 

 De inwoner staat voor ons centraal   

 We doen het samen: alleen ga je sneller, samen kom je verder 

 Zichtbaarheid, we vinden het belangrijk herkend te worden in de hele gemeente 
Deze kernwaarden waren tevens van kracht in 2020 en zijn aangenomen voor de komende vier jaar en 
opgenomen in het Visiedocument 2020-2024. 
 

2.5 Vooruitblik  
 
In de loop van 2020 hebben we de behoefte om elkaar weer te kunnen zien bij al onze klantgroepen 
zien toenemen. We verwachten dat de mogelijkheid tot normalisering rond de zomer van 2021 
binnen handbereik komt en dat de Corona-maatregelen dan zullen worden afgeschaald. Dit zal nieuwe 
risico’s met zich meebrengen. Juist ook omdat de behoefte door een lange periode van afstand 
houden is toegenomen. We zullen dan ook niet meteen vol gas gaan geven. Het zal moeten blijken of 
de vaccinaties die in 2021 gaan plaatsvinden dusdanig uitwerken dat er bij een eventuele terugloop 
van het aantal besmettingen geen nieuwe besmettingspiek krijgen.  
 
2021 zal ook een jaar worden waarin we door de koerswijziging starten met een heel andere manier 
van werken. Met name de dagbesteding maar in het verlengde hiervan ook de bestaande 
dienstverlening vanuit het ambulante welzijnsteam, krijgt op een geheel andere manier vorm. Zo gaan 
we standaard werken met een kennismakingsgesprek en met de methode van ZZ naar GG. Hierin 
sluiten we meer aan bij de belevingswereld en de behoeften en vragen van inwoners. Ook gaan we 
het vervoer naar de verschillende ontmoetingslocaties in eigen hand nemen. En we willen we in 
samenwerking met Trefpunt Duistervoorde onze vrijwilligersbestanden verjongen. Tot slot wordt 2021 
ook een belangrijk jaar voor ons programma ‘Cultuur voor Iedereen’. Dit programma wordt in 2021 
geëvalueerd.   



 

 8 

 
In 2021 zal waarschijnlijk ook de lange termijn impact van de Coronacrisis zich meer aftekenen. 
Maatschappelijk, financieel en cultureel. Met nieuwe projecten als ‘Maatje Digitaal Voorst’ en ‘Zorg 
Dichterbij U’ hopen we hier op in te kunnen spelen en verbinden en ontmoeten via digitale 
toepassingen verder uit te breiden. De vraag ‘Hoe kunnen we meer doen met minder’ blijft voor Mens 
en Welzijn Voorst actueel. Ook gezien de toekomstige kortingen op de ouderenzorg. We willen in 
2021 blijven inzetten op aanspreken van kracht en ambitie bij mensen, door gemeenschappen te 
stimuleren om te investeren in elkaar en door de lokale cohesie via samenwerking en verbinding te 
versterken. 
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3 Organisatieontwikkelingen 
 

3.1 Inhoudelijke ontwikkelingen 
 
Welzijn: van vier naar zeven activiteitenprogramma’s 
Vanaf 2021 levert Mens en Welzijn Voorst haar bijdrage binnen de algemene voorziening vanuit zeven 
activiteitenprogramma’s: 
1 Ontmoeting 
2 Vrijwilligerswerk 
3 Mantelzorg 
4 Praktische Ondersteuning 
5 Gezondheid en leefbaarheid 
6 Cultuur voor iedereen 
7 Sociale Innovatie 
 
Preventie stond in 2020 net als in 2019 hoog op onze agenda. Door de Coronacrisis kwam hier digitale 
dienstverlening bij. In 2020 zijn we twee projecten gestart die zich hier volledig op concentreren 
(Maatje Digitaal Voorst en Zorg Dichterbij U Voorst). Deze projecten zijn mogelijk gemaakt met behulp 
van fondswerving, iets waar we vanaf 2019 flink op investeren.  
 
De programma’s Roos Radeloos, Taalpunt in Klein Twello en Jong plus Oud is goud hebben in verband 
met de Corona-maatregelen weinig vorm kunnen krijgen. In 2020 is in overleg met Gemeente Voorst 
en Stimenz besloten om met Veil je schuld te stoppen.  
 
De programma’s ‘Cultuur voor Iedereen’ en ‘Sociale Innovatie’ zijn ontstaan in 2020 en opgenomen in 
de subsidieaanvraag 2021. ‘Cultuur voor Iedereen’ voeren we in nauwe samenwerking uit met de 
Bibliotheek. Het programma is in juli 2020 van start gegaan en kende vanaf dat moment ondanks 
Corona een goede start. Er is in 2020 met enorm veel partijen kennis gemaakt. Sociale Innovatie is 
ontstaan uit de vele nieuwe activiteiten die we mede in samenwerking met Voorst onder de Loep en 
met financiële ondersteuning van fondsen vorm konden geven.  
 
De ontwikkeling van ERWELZIJN hoort hier ook bij. Het programma waarbij we in samenwerking met 
Welzijn Lochem, Stimenz en MEE, een preventieve aanpak ontwikkelen om eenzaamheid en voor 
schulden bij jongeren die achttien worden willen voorkomen. In lijn hiermee hebben ook alle 
medewerkers binnen de organisatie een training projectmatig werken gevolgd. Deze training vond 
plaats in samenwerking met Welzijn Lochem. Naast ERWELZIJN zijn we in 2020 gestart met twee 
andere methoden waar we mee willen gaan werken de komende vier jaar: van ZZ naar GG en Asset 
Based Community Developement (ABCD-benadering).  
 

3.2 Kwaliteit 
 
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. In 2020 is veel aandacht uitgegaan naar de doorontwikkeling van de 
beroepsregistratie voor medewerkers, zijn de methoden waar we de komende jaren mee gaan werken 
vastgesteld (ERWELZIJN, projectmatig werken, van ‘ZZ naar GG’ en de ABCD-benadering), is een 
aanzet voor een nieuwe eenduidige instroomprocedure opgezet en is intervisie geïmplementeerd.  
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3.3 Klanttevredenheidsonderzoek 
 
In 2020 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.  
Een aantal uitkomsten hiervan is opgenomen in paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 
 

3.4 Bedrijfsvoering en HRM 
 
In 2018 is gestart met professionalisering van de bedrijfsvoering. Inmiddels zijn het ERP-systeem 
(Enterprise Resource Planning), de digitalisering van de personeelsdossiers, de integratie van alle 
HRM- en financiële gegevens in het nieuwe ERP-systeem en het aanpassen van het 
personeelshandboek bijna gerealiseerd. In 2020 is een start gemaakt met enkele nieuwe onderwerpen 
zoals meer bewegen voor personeel via ASR Vitality en doorontwikkeling van het opleidingsbeleid 
onder meer met ondersteuning van Sectorplan Plus gelden en via samenwerking met Welzijn 
Brummen en Welzijn Lochem. Daarnaast is er in 2020 op basis van de koerswijziging gereorganiseerd. 
Er zijn functies weggevallen en er zijn nieuwe functies gecreëerd. We verwachten in 2021 de laatste 
puntjes op de i te zetten waarmee we aankomen bij het verder verdiepend inrichten van de systemen 
op basis van de nieuwe koers. Daarnaast zal 2021 in het teken staan van ontwikkeling van nieuwe 
functies (Buurtmaker, Ontmoetingsconsulent en Senioren Thuiscoach) en van de implementatie van 
de koerswijziging in de werkprocessen en de registratie- en rapportagesystemen. 

 
3.5 Personeel 
 
Zoals ieder jaar zijn ook in 2020 met alle medewerkers jaargesprekken gevoerd waarin onderwerpen 
als competentieontwikkeling, werkplezier, planning, resultaten, duurzame inzetbaarheid en verlofinzet 
zijn besproken. Als het gaat om personeel is er verder een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich in 
2020 voltrokken. Het gaat dan om: 

 We konden elkaar door Covid-19 weinig fysiek zien. We maakten kennis met digitaal overleg en 
(samen)werken op afstand. Gelukkig kregen we niet te maken met besmettingen maar de impact 
van het werken op afstand was er niet minder om. Het elkaar dagelijks kunnen zien en snel 
kunnen afstemmen viel weg.  

 Competentieontwikkeling is vanaf 2020 niet meer los te zien van de beroepsregistratie.  

 De reorganisatie in het kader van de koerswijziging waarbij de functie van administratief 
medewerker, teamcoach, trajectbegeleider en activiteitenbegeleider zijn opgeheven en er drie 
nieuwe functies zijn vastgesteld te weten die van ontmoetingsconsulent, buurtmaker en 
thuiscoach senioren. 

 
Bovenstaande ontwikkelingen zijn feitelijk concretiseringen van de in 2018 door medewerkers 
gekozen topprioriteiten te weten: 

 Gebaande paden durven verlaten en nieuwe aanpakken voor duurzaam verbeteren en 
vernieuwen uit te proberen (continue verbeteren en vernieuwen), 

 Openlijk bespreken van resultaten, deze zetten verbetering en vernieuwing in gang (continue 
verbeteren en vernieuwen), 

 De leiding stimuleert zelfverantwoordelijkheid en intern ondernemerschap (bouwen op 
vertrouwen). 
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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 2020 heeft de heer Van der Wee afscheid genomen als toezichthouder bij Mens en Welzijn Voorst. 
Mevrouw Schutjens is als toezichthouder aangesteld. De huidige Raad van Toezicht is als volgt 
samengesteld: 
 
1. Mevrouw E. Heldeweg (vz + auditcomm. + renumeratiecomm.), sinds 2015, 2e termijn  
2. De heer M. C. Loo (auditcomm.), sinds 2018, 1e termijn 
3. Mevrouw M. H. Schutjes (renumeratiecommissie), sinds 2020, 1e termijn 
4. Mevrouw M.J. Huisman (kwaliteitscommissie), sinds 2017, 1e termijn 
5. Mevrouw G. Meima (kwaliteitscommissie), sinds 2018, 1e termijn 
 
De Raad is twee keer bij elkaar geweest zonder Bestuurder. Het gezamenlijk overleg heeft in 2020 vijf 
keer plaatsgevonden. De Raad van Toezicht kent vanaf 2019 een commissiestructuur en werkt met 
drie commissies: de auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de renumeratiecommissie. 
 
Personeelsvertegenwoordiging 
Mens en Welzijn Voorst heeft een Personeelsvertegenwoordiging (PVT). In 2020 zijn er geen 
wijzigingen geweest in de samenstelling van de PVT. In 2020 stonden de volgende onderwerpen op de 
agenda: 

 Tevredenheidsonderzoek 

 Controle gebouw/brandveiligheid 

 Reorganisatieplan 

 Kwaliteitsaudit 

 Intervisie 

 Corona 

 Thuiswerken 

 Beroepsregistratie 

 Centrale medewerkersbijeenkomst 
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 Meerjarenvisie 

 Subsidieaanvraag 

 Reiskosten 

 Vitaliteitsuren 
 
Inspraakcommissie 
In 2019 is een nieuwe visie en aanpak geformuleerd voor inbreng en inspraak vanuit gebruikers van 
onze diensten. Hiermee is in 2019 geëxperimenteerd. Achterliggende ambitie is om ervaringskennis 
van gebruikers 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 zij vertegenwoordigt. De vragen gaan over de 
dienstverlening van Mens en Welzijn Voorst.  
 
Voor 2020 was het doel om de commissie in 2020 verder uit te breiden met leden uit andere 
doelgroepen. Dit is niet gelukt omdat we hierin beperkt acties hebben ondernomen. Dit is dus een 
mooi doel om mee te nemen naar 2021. 
 
De inspraakcommissie (omdat we vanaf 2021 niet meer spreken over ‘cliënten’ is de naam gewijzigd), 
is begin 2020 bij elkaar geweest met een aantal gebruikers. Er is toen overlegd volgens de nieuwe visie 
en aanpak en dit is door betrokkenen als positief ervaren. Ook zijn er (aandachts-)punten uit naar 
voren gekomen: 

 Algemeen > 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! 

 Groepsgrootte > Dit is belangrijk. De groep moet niet te klein maar ook niet te groot worden. Tien 
tot twaalf mensen in de ruimte vindt men een beetje veel. Een mix van mannen en vrouwen heeft 
ook de voorkeur.  

 Gebruik buitenruimte > Bij mooi weer zou men graag buiten spelletjes willen doen en de vraag is 
om wat vaker te knutselen. Met de achterliggende gedachte, dat je zo je vingers en handen soepel 
kunt houden.  

 Begeleiding > De dames van de begeleiding, zowel professioneel als vrijwillig, worden 
gewaardeerd. Ze zijn goed, lief, geven je aandacht en wat extra steun als het wat minder gaat, b.v. 
na een ziekenhuisopname of bij verdriet en verlies. De deelnemers voelen geen verschil in de 
professionele of de vrijwillige begeleiding. Voor hen is het allemaal leiding. 

 Vervoer > Het is niet leuk om alleen in de bus te zitten. Dat is niet gezellig. Dit komt bij een enkele 
deelnemer voor in de ochtend. Ook vinden gebruikers het belangrijk dat men weer op tijd wordt 
opgehaald. Dit gebeurt niet altijd.  

 Klachten > 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.  

 De wijze van inspraak, de aanpak > op de vraag of men een gesprek als vandaag goed vindt is het 
antwoord: jazeker, dan weet je dat er naar je geluisterd wordt en dat is belangrijk! 
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4 Activiteitenprogramma’s 
 

4.1 Ontmoeting 
 

4.1.1. Vier pijlers 
 
Het activiteitenprogramma ‘ontmoeting’ kent vier pijlers: 
1. Laagdrempelige ontmoetingsplek 
2. Dialoog (gelijkwaardig gesprek waarin ondersteuning en nieuwe ideeën ontstaan) 
3. Versterken vanzelf – en samenredzaamheid 
4. Opbouwen dan wel versterken van netwerken en sociale gemeenschapsvorming  
 

4.1.2. Doelen 
 
Doelen van het activiteitenprogramma ‘Ontmoeting’ zijn: 

 Vermindering van eenzaamheid. 

 Een gevoel van veiligheid, kennen en gekend worden. 

 Vergroten van onderlinge betrokkenheid tussen inwoners. 

 Verbinden van formele en informele ondersteuningsvormen. 

 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. 

 Sociale cohesie / samenhang (in straten, wijken/buurten en/of dorpen). 

 Vergroten van sociale vaardigheden. 

 Dagritme en -structuur. 

 Kunnen zijn wie je bent, zelfvertrouwen opbouwen. 

 Ontwikkelen van talent, interesses en/of vaardigheden via specifieke (groeps-)activiteiten. 
 

4.1.3. Status projecten 
 

Klein Twello 
In 2019 zijn we verhuist naar Klein Twello. Na een succesvolle nieuwjaarbijeenkomst begin 2020 werd 
het vanaf maart erg rustig op Klein Twello. Minder bezoekers en minder personeel. Er waren enkele 
deelnemers voor de dagbesteding die Mens en Welzijn Voorst als noodvoorziening heeft 
opengehouden. Door de Companen (zie ook onderstaand) ontstond wel aanloop van mensen. Vanaf 
de zomer werd het langzaam weer wat drukker in Klein Twello. Ook op het beweegplein zien we vanaf 
dat moment weer activiteiten. Zelfs meer dan voor de Corona-tijd. We ontvingen vanaf juni ook weer 
bezoek op afspraak maar de tussendeur in de centrale ruimte (het koffieplein) bleef dicht. Na het 
aantrekken van activiteiten vanaf de zomer gingen we in het najaar weer in lockdown waarmee de 
activiteiten voor een groot deel weer stil kwamen te liggen.   
 
Ondanks de forse beperkingen hebben we gedurende het hele jaar de mogelijkheid tot ontmoeting 
kunnen bieden via een noodvoorziening. Hiermee hebben we met een kleine groep mensen die 
zonder deze ontmoetingsmogelijkheid vast zouden lopen tóch bij elkaar kunnen brengen. Ook bleef 
Klein Twello uitvalsbasis voor alle medewerkers, kleinere overleggen, één-op-één gesprekken met 
inwoners en de uitgiftes van de Compaan. 
 
Het gebruikersoverleg waarin structureel ABC de Cirkel, Gemeente Voorst en Mens en Welzijn Voorst 
zitting hebben, liep ondanks Corona gewoon door in 2020. We hadden de verwachting om in het 
tweede half jaar opnieuw te kunnen opstarten maar dat is niet gelukt door de nieuwe lockdown in het 
tweede half jaar.  
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De eerste evaluatie aan de hand van de vastgestelde indicatoren heeft plaatsgevonden op 16 juni 
2020 en was heel positief. 
 

Welfare Klarenbeek 
Met de verzelfstandiging van deze vrijwilligersactiviteit, vanwege het terugtrekken van het Rode Kruis, 
per 1 januari 2020 willen we een preventieve activiteit die reeds goed draait in leven houden met 
vrijwillige inzet. Hiermee spelen we in op lokale demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen in 
Klarenbeek. Door de verzelfstandiging i.c.m. een actieve verbinding met Mens en Welzijn Voorst 
kunnen enerzijds verbindingen worden gelegd met activiteiten, groepen en/of diensten die aansluiten 
bij de achtergrond en belangstelling van de deelnemers. Anderzijds kunnen signalen worden opgepikt 
die vragen om meer of zwaardere ondersteuning of zorg als echt meer nodig is. Hiermee kan veel 
worden voorkomen en het juiste, meest passende, op het goede moment worden ingezet. Niet te 
licht en niet te zwaar. 
 
Al snel na de verzelfstandiging kregen we te maken met Corona in ons land. Hierdoor kon de activiteit 
een groot deel van 2020 niet plaatsvinden. Tijdens deze periode hebben de vrijwilligers maandelijks 
contact gehouden met de deelnemers. De deelnemers hebben een kaartje ontvangen, een attentie en 
er werd thuis materiaal gebracht zodat men thuis creatief bezig kon zijn. Daarnaast is er ook een eigen 
facebook pagina gemaakt en is er een eigen naam en logo bedacht. Aan het einde van 2020 bestond 
de groep uit 4 vrijwilligers en 20 deelnemers. 
 

De Buurtplusbus: mobiele ontmoeting in de dorpen 
Het Buurtplusbusproject is eind 2020, mede onder invloed van de koerswijziging van onze organisatie, 
in een stroomversnelling terecht gekomen. Er is een nauwe samenwerking ontstaan met het Nationaal 
Ouderenfonds en meerdere lokale ondernemers. Het conceptplan voor een subsidie- en 
fondsaanvragen is vastgesteld. Hiermee is eind 2020 een start gemaakt met het aanboren van 
financieringsbronnen. De verwachting om in het tweede half jaar de puntjes op de i te zetten en over 
te gaan tot concrete financieringsaanvragen hebben we kunnen waarmaken. 
 

Uw Compaan (nieuw) 
In het tweede kwartaal van 2020 is Mens en Welzijn Voorst twee nieuwe digitale projecten gestart te 
weten ‘Maatje Digitaal Voorst’ en ‘Zorg Dichterbij U’. De projecten werden mogelijk gemaakt door drie 
financiers (naast Gemeente Voorst): Het Oranje Fonds, Provincie Gelderland en het Ministerie van 
VWS. Met de financiering kon Mens en Welzijn Voorst honderd Companen aanschaffen die vervolgens 
gratis beschikbaar konden worden gesteld. Companen zijn speciale tablets voor ouderen of mensen 
die niet digitaal vaardig zijn. Hiermee heeft Mens en Welzijn Voorst het mogelijk gemaakt dat het voor 
veel mensen, vooral ouderen, mogelijk was om ondanks Covid-19 op een gemakkelijke manier tóch 
contacten te onderhouden. Uiteindelijk hebben we meer dan tachtig ouderen kennis kunnen laten 
maken met deze digitale weg om contact te kunnen hebben met naasten. Voor het bereiken van de 
meest eenzame ouderen hebben we naast onze bestaande samenwerking met de verschillende 
ontmoetingspunten ook vooral de samenwerking opgezocht met huisartsen in de Gemeente Voorst. 
Ook zijn we er eind 2020 in geslaagd nieuwe financiering te vinden voor een vervolg op het project en 
hebben we het project in een volgende fase gebracht. Het doel is om de Compaan te implementeren 
binnen de standaard dienstverlening. 
 

Ontmoeting i.s.m. partners (nieuw) 
We hebben met IJsseldal Wonen, Trefpunt Duistervoorde, Bibliotheek Brummen I Voorst, Klarenbeeks 
Belang, DagenDoen en ABC de Cirkel gekeken naar mogelijkheden om in een samenwerking 
ontmoeting een extra impuls te geven in de Gemeente Voorst. In de samenwerking met Klarenbeeks 
Belang heeft dit in het eerste half jaar geleid tot concrete ondersteuning van de daar reeds lopende 
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‘Welfare’ (zie ook paragraaf 4.1.4). Ook de coördinator Maatschappelijke Initiatieven en vanuit Mens 
en Welzijn Voorst de Vrijwilligerscentrale zijn hierbij betrokken.  
 
De vrijwilligerscentrale Voorst heeft een werkgroep ‘Ontmoetingsplekken gemeente Voorst’ opgezet 
met als doel organiseren van een antwoord op de verzoeken en behoeften van ontmoetingsplekken; 
elkaar leren kennen, delen van kennis en ervaringen. Er is geïnventariseerd wat de behoefte is van de 
verschillende ontmoetingspunten aan kennisdeling of ondersteuning. In het nadenken hierover 
gebruiken we de drie pijlers van Dag-en-Doen: 

 Bekendheid wat, wanneer, waar te doen is 

 Iemand om mee te gaan 

 Vervoer om er te komen 
Uit de bijeenkomst is naar voren gekomen dat er veel behoefte is aan uitwisseling. Hier wordt in 2021 
een vervolg aangegeven. Eén van de mogelijkheden die nader onderzocht wordt is een digitaal 
trefpunt waarin kennis en netwerken met elkaar kunnen worden gedeeld. 
 

4.1.4. Resultaten 
 

 Er was in het hele jaar juist voor zeer kwetsbare en eenzame mensen een mogelijkheid om 
anderen te ontmoeten in Klein Twello.  

 Ondanks Corona hebben we wederom kleine stapjes gezet in de doorontwikkeling van Klein 
Twello als lokale ontmoetingsplek in Twello. 

 De ‘Welfare’ in Klarenbeek kon met financiële ondersteuning van het Oranje Fonds en in 
samenwerking met Dorpsbelangen Klarenbeek blijven voortbestaan. Het gaat om een groep van 
ongeveer vijfentwintig senioren. Hiermee kan er een vervolg worden gegeven aan lokale 
ontmoeting tussen deze senioren. 

 Verschillende gerichte ‘Corona-acties’ zijn in samenwerking met Gemeente Voorst en Voorst 
onder de Loep tijdens de Coronaperiode opgezet. Team Samenleving van de Gemeente Voorst 
heeft hiervan een overzicht.  

 Mens en Welzijn Voorst heeft het online hulpaanbod (via KijkindeKernen.nl) zoveel mogelijk 
gekoppeld aan offline hulpvragen en –aanbod (via het Voorster Nieuws).  

 De verschillende activiteiten- en ontmoetingsgroepen in Klein Twello (naaiclub, biljartclub, 
sjoelclub, computerinloop, Meeting Point Twello, De Kledingservice, Creatief Atelier en 
koffiedrinken) hebben vanaf half maart stilgelegen. Vanaf juli zijn deze initiatieven opgestart maar 
na de lockdown ook weer gestopt. Alles in goed overleg met de betrokkenen. 

 In 2020 konden er vanwege Corona geen ontmoetingsactiviteiten plaatsvinden in de Kruidentuin. 
De verschillende voorjaars- en zomeractiviteiten zijn geannuleerd. 

 Meer dan tachtig senioren hebben kennis kunnen maken met de Compaan en hebben op die 
manier een manier gehad om in Coronatijd toch contact te hebben met naasten en met Mens en 
Welzijn Voorst. 

 Er zijn nieuwe vormen van ontmoeting gestart gericht op enerzijds oudere inwoners van de 
dorpen en anderzijds versterking van de vrijwilligers die een belangrijke rol hebben in het 
samenbrengen en organiseren van ontmoeting in de gemeente Voorst. 

 

4.1.5. Samenwerking 
 
Als het gaat om het activiteitenprogramma ontmoeting werkten we nauw samen met: 

 ABC De Cirkel 

 Bibliotheek Brummen I Voorst 

 Dorpscontactpersonen 

 Gemeente Voorst  

 Kijk in de Kernen 
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 Huisartsen in gemeente Voorst 

 Oranje Fonds 

 Passerel 

 Verschillende vrijwilligersorganisaties die ook bezig zijn met Ontmoeting zoals bijvoorbeeld de 
Benring, Klarenbeeks Belang en Trefpunt Duistervoorde 

 Uw Compaan 

 Voorster Nieuws  

 Voorst onder de Loep (#Zodus) 

 Werk en Inkomen Gemeente Voorst 

 IJsseldal Wonen 

 DagenDoen 

 Sensire 
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4.2 Vrijwilligerswerk, mantelzorg, familie- en netwerkparticipatie 
 
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’.  
 

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 (bijvoorbeeld 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. 
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 nieuwe activiteit sinds 2019. De kern hiervan is het creëren van meer kennis en 
begrip op scholen, bij ouders en kinderen over jonge mantelzorgers. In 2019 hebben we een pilot 
gedaan met drie basisscholen in Twello. In 2020 zou de uitrol naar andere basisscholen plaatsvinden 
maar vanwege Corona was dit niet mogelijk. De ambitie is om de voorstelling op minimaal twee 
basisscholen presenteren met als doel om meer bekendheid, inzicht en begrip te creëren over jonge 
mantelzorgers. Voor 2021 hopen we dat de voorstelling weer ter uitvoering kan worden gebracht. 
Mocht dat niet lukken dan gaan we andere mogelijkheden onderzoeken.  
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4.2.4 Resultaten 
 

Vrijwilligerswerk 
In 2017 is een doorstart gemaakt met de organisatie van een steunpunt vrijwilligers in de vorm van 
een vrijwilligerscentrale (VCV). Hierin zijn de volgende vier basisfuncties belegd: vinden, versterken, 
verlichten en verbinden. De resultaten in 2020 dragen bij aan deze basisfuncties. 
 
Waardering vrijwilligers 

 Er zijn 150 vrijwilligers in het dorp Voorst in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet voor de 
Voorster Samenleving (‘Aan tafel met de burgemeester’).   

 De voorbereidingen werden getroffen voor de vrijwilligerswaardering voor alle inwoners van de 
gemeente Voorst i.s.m. Wonderwall Events (livestream met een gevarieerd programma). De 
uitvoering vindt plaats in januari 2021. 

 Bedanken van alle contactpersonen in de corona verbindingsapp in samenwerking met 
ondernemers in de vorm van een zonnebloem en een bon van horecaondernemers. 

 
Deskundigheidsbevordering 

 Cursus sociale media voor gevorderden van vrijwilligersorganisaties. 

 Voorbereiden van de cursus ‘in Balans met jouw vrijwilligerswerk’ in samenwerking met Impluz. 

 Deskundigheidsbevordering AVG georganiseerd via E-learning. 

 Deskundigheidsbevordering georganiseerd over de thema’s ‘signalen rondom huiselijk geweld en 
de meldcode’ voor vrijwilligers die met kinderen, jeugd en jongeren werken. 

 Aanvraag deskundigheidsbevordering door de Schaeck beoordeeld en gehonoreerd. 

 Samen met de bibliotheek thema voor Walk en Talk georganiseerd met UWV-informatie rondom 
vrijwilligerswerk en arbeidstoeleiding 

 
Netwerken, overleg & zichtbaarheid (VCV in beeld!) 

 Presentatie VCV tijdens een informatie (dorps) avond in Voorst 

 Deelname aan RTG-gemeente Voorst met als doel evaluatie Vrijwillige inzet 

 Structureel Overleg Dorpscontactpersonen en gemeente Voorst 

 Platformoverleg versterking Vrijwilligerswerk 

 Regionaal coördinatorenoverleg met als thema Dag van de vrijwilliger 2020 

 Deelname aan de bijeenkomsten Sport- en Beweegakkoord 

 Diverse nieuwe contacten gelegd zoals: “Typisch Carolien” (eigen bedrijf) in de Steenenkamer, 
beleidsambtenaar sport, algemeen bestuur Voorst, nieuwe coördinator Vluchtelingenwerk, ABC 
de Cirkel, culturele organisaties en verenigingen, Wonderwall Events, ondernemersvereniging 
Twello, RTV Veluwezoom, samenwerkingspartners in de Benring. Evenals onderhouden bestaande 
netwerkcontacten. 

 Presentatie VCV tijdens digitale presentatie Mens en Welzijn aan gemeente Voorst. 

 Interview RTV Veluwezoom 

 Deelgenomen aan netwerkbijeenkomst van de Passerel 

 Digitale bijeenkomst georganiseerd voor alle Ontmoetingsplekken in de gemeente Voorst met als 
doel kennismaking, delen van ‘good practices’ en oriënteren op een ontmoeting community.  

 Deelname Algemene Leden Vergadering Voorster Belang. 

 Deelname aan een brainstormoverleg ten aanzien van activiteiten in de Benring Voorst. 

 “VCV in gesprek met”: vrijwillige zorgcoördinator in Klarenbeek 

 Afspraken met gemeente Voorst over de valuatie en beleid t.a.v. vrijwilligers en mantelzorgers  
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Ondersteuning, werving en selectie 

 Ondersteuning vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 

 Coaching/ondersteuning initiatiefnemers van het Ouder en Kind café en de Kledingbank 

 Matching vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 

 Start organisatie van de Vrijwilligersmarkt 

 Sociaal Café is geëvalueerd, conclusie: Sociaal Café krijgt een vervolg 

 Vacaturebank is vernieuwd en online gegaan.  
 
Vooruitblik 2021 
In 2021 wil de VCV het netwerk verbreden, specifiek richting de cultuurorganisaties, kerken, 
sportverenigingen in afstemming met het Sport- en Beweeg akkoord. Ook wil de VCV het platform 
Vrijwilligerswerk versterken, deskundigheidsbevordering met het nieuwe budget opzetten, wensen en 
behoeften vanuit de ontmoetingsplekken door ontwikkelen, de online community ontwikkelen, een 
alternatief in het voorjaar voor de Vrijwilligerswaardering organiseren en in samenwerking met de 
ondernemers een Coronaproof alternatief bedenken voor de Vrijwilligersmarkt in het najaar. 

Afbeelding 1: Bedankjes voor de vrijwilligers van de Corona-verbindingsapp 
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Belangrijk is en blijft om de vacaturebank onder de aandacht te brengen bij zowel vrijwilligers als 
vrijwilligersorganisaties zodat er mooie matches tot stand kunnen komen. 
 

 
Het mantelzorgsteunpunt 
Het mantelzorgsteunpunt is bedoeld om mensen die via een persoonlijke band een zorgvrager 
onbetaald structureel en gedurende langere tijd ondersteunen en / of verzorgen, in staat te stellen 
om te participeren in de samenleving, het steunpunt mantelzorg wil de positie van de mantelzorgers 
versterken en hen ondersteunen met kennis, advies en waardering. Concrete doelen zijn het adequaat 
inspelen op de vraag, de leefwereld en behoefte van de mantelzorgers in de gemeente Voorst, 
hiermee beoogt het steunpunt een bijdrage te leveren aan het herkennen, erkennen van het 
mantelzorger zijn en versterking te bieden bij de taken waarmee mantelzorgers te maken krijgen.  
 
Georganiseerde activiteiten 

 Deelnemers aan de activiteiten hebben baat bij deze bijeenkomsten door: 
- ervaren van herkenning ervaren; 
- een luisterend oor; 
- nieuwe manieren om beter in balans te blijven 
- tips in het omgaan met je naaste  

Hierdoor zijn mantelzorgers beter in staat de thuissituatie vol te houden. 

 Mindfulness cursus door Impluz: twee avonden hebben fysiek plaats kunnen vinden gevonden. 
Vanwege het grote aantal positieve reacties, is besloten om de cursus in 2021 voort te zetten. 

 In samenwerking met de Rotary is op een andere manier invulling gegeven aan de jaarlijkse 
mantelzorgdag:  het mantelzorg verrassingspakket. 250 mantelzorgers mochten een gevarieerd 
gevuld pakket ontvangen. Deze werden persoonlijk door de leden van de Rotary en consulent 
mantelzorg thuisbezorgd. 

 Negen deelnemers hebben deelgenomen aan de (starters) gespreksgroep ‘mantelzorgers van een 
naaste met geheugenproblemen’. Acht bijeenkomsten van twee uur.  

 Naast de startersgespreksgroep is er vervolg-gespreksgroep gevormd voor mantelzorgers van een 
naaste met geheugenproblemen. Hier kunnen mantelzorgers aan meedoen die al hebben 
meegedaan met de starters gespreksgroep. Deze groep komt één keer per anderhalf a twee 
maand bij elkaar. In 2020 is deze groep vier keer per elkaar geweest. In 2021 hoopt de steungroep 
dit voort te zetten middels fysieke samenkomsten of telefonisch contact.  

 Aan het eind van 2019 heeft de eerste bijeenkomst ‘Familiegroep van ouders met 
geheugenproblemen’ plaatsgevonden. Hierbij komen dochters en/of zonen bij elkaar om 
ervaringen te delen en kennis op te doen. Vanaf de start is deze groep negen keer bij elkaar 
gekomen. Aangezien we positieve reacties vanuit deze groep ontvangen willen we andere zoons 
en dochters attenderen op de mogelijkheid om ook aan te sluiten. 

 In september 2020 is fysiek gestart met de cursus ‘Betrokken Omgeving’. De cursus gaat over een 
goede balans tussen draaglast en draagkracht. De positieve reacties hebben ertoe geleid om ook 
in de cursus in 2021 opnieuw aan te bieden. 

Vrijwilligers aan het woord 

 

 ‘Ik word gevraagd voor dat waar ik goed in ben en dat is fijn om te doen.’ 

 ‘De samenwerking met de beroepskrachten is goed.’ 

 ‘Mijn mening en adviezen worden serieus genomen.’ 

 ‘Ik voel me gewaardeerd en daardoor trots omdat dit ook uitgesproken wordt naar mij.’ 
 



 

 21 

 10 november was de jaarlijkse landelijke Mantelzorgdag. Vanuit het initiatief van stichting Tamara 
uit Terwolde hebben we in samenwerking met alle dorpscontactpersonen en vele vrijwilligers op 
zondagochtend 235 mantelzorgers blij kunnen maken met een heerlijk ontbijtje. 

 
Ondersteuning mantelzorgers 

 Alle mantelzorgers in het mantelzorgbestand ontvingen na het ingaan van de lockdown in maart 
via de mail informatie en tips en er werd benadrukt dat er altijd contact opgenomen kon worden 
met het steunpunt. 

 Dertig mantelzorgers ontvingen het boek “Klein geluk”. Het persoonlijk overhandigen (op 1.5 
meter afstand) van dit boek aan de mantelzorgers vormde een moment van persoonlijk contact 
en aandacht. 

 Er is extra aandacht geweest voor de mantelzorgers via het Voorster Nieuws. 

 Er werd telefonisch contact gelegd met de mantelzorgers. 

 Er werden tussendoor bemoedigende mails gestuurd zoals bijvoorbeeld het sturen van het 
paasboekje / kerstboekje. 

 Mantelzorgers zijn in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met de Compaan. Hier is door 
18 mantelzorgers gebruik van gemaakt. 

 

 
Deskundigheidsbevordering 

 De consulent mantelzorg volgde in maart de workshop ‘BordjeVol’. ‘BordjeVol’ brengt iemand 
stapsgewijs in beeld wat er speelt en de methode helpt de mantelzorger om keuzes te maken en 
bijvoorbeeld hulp van anderen in te schakelen. In verband met Corona is het niet gelukt om de 
methodiek fysiek in te zetten. We hopen dit in 2021 in te gaan zetten. 

Afbeelding 2: Mantelzorgwaardering Afbeelding 1: Verassingspakket 2020 
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Jonge mantelzorgers 
Vanuit het steunpunt mantelzorg is er aandacht voor jonge mantelzorgers en voor het begrip jonge 
mantelzorger. Dit doen we door het organiseren van een maandelijkse activiteit. Hiermee brengt het 
steunpunt jonge mantelzorgers met elkaar in contact zodat ze hun verhalen met elkaar kunnen delen. 
Daarnaast is er speciaal voor hen een activiteit, extra aandacht wat mogelijk als effect kan hebben dat 
ze even de zorgen van de thuissituatie kunnen parkeren/vergeten. Ze kunnen even los van alles, 
plezier maken en hoeven geen rekening te houden met gezinsleden in de thuissituatie. 
 

 In februari startte we met de eerste “Jouw Avond” in Vaassen. We speelden samen ‘De Mol Kids’. 
Zeven kinderen, in de leeftijd van 8 t/m 15, uit de gemeente Voorst hebben genoten van deze 
activiteit. 

 In maart kon de geplande activiteit (workshop Kickboksen en workshop zingen) t.g.v. Corona niet 
doorgaan, dit is verplaatst naar 2021. 

 De geplande activiteit bij de manege in Voorst kon niet doorgaan.  

 De activiteiten in de week van de jonge mantelzorgers (juni) en het kamp werd geannuleerd. 

 In september konden we ‘Jouw Avond’ bij de Buitenplaats de Poel in Wenum Wiesel weer door 
laten gaan. Tien kinderen uit Voorst deden mee aan de activiteit (BBQ, boogschieten 
&buksschieten, paardrijden, parcours met de grasmachine en kampvuur). Alle deelnemers kijken 
hier met een positief gevoel op terug. 

 Aangezien de landelijke week van de jonge mantelzorgers in juni niet plaats kon vinden is deze 
week landelijk verzet naar oktober. Het leek erop dat de georganiseerde activiteiten doorgang 
konden vinden.  

 De dag voor de kinderen t/m 12 jaar en geen gezellige avond voor de jongeren boven de 13 jaar is 
geannuleerd. Ter compensatie hebben we een online Bingo georganiseerd. 85 jonge 
mantelzorgers vanuit drie gemeentes deden mee (waarvan 16 kinderen uit de gemeente Voorst). 

 In november is het eten koken voor ouders niet doorgegaan. 

 In samenwerking met de Rabobank hebben we eenmalig een extra activiteit voor jonge 
mantelzorgers georganiseerd. Hiermee ging een wens van jonge mantelzorgers in vervulling. 
Twintig jonge mantelzorgers mochten een grote knuffel uitzoeken1. “Wauw, wat een grote, dit is 
een reuzenknuffel!”, aldus één van de jonge mantelzorgers bij uitreiking van de knuffels.  

 In samenwerking met studenten van het ROC is een Instagram-account aangemaakt met een 
oproep om een vlog te maken voor jonge mantelzorgers. Jonge mantelzorgers konden zelf 
aangeven waar zij behoefte aan hadden. De studenten hebben filmpjes gemaakt en deze gedeeld 
met de jonge mantelzorgers via Instagram.  

 De studenten hebben digitaal een Bingo georganiseerd. Zes jonge mantelzorgers hebben met veel 
enthousiasme meegedaan. De jonge mantelzorgers kregen na afloop thuis de gewonnen prijs 
uitgereikt door de studenten. Dit werd zeer gewaardeerd.  
 

                                                           
1 Dit idee kwam voort uit het project ‘Adviesvangers’ (2018/2019). Binnen dit project begeleidde jonge mantelzorgers een brainstormsessie 
met jonge mantelzorgers. Hieruit kwam het idee van een knuffel.  

 Eind 2020 waren 329 mantelzorgers ingeschreven in het mantelzorgbestand. Begin 

2020 waren dat 314 mantelzorgers.  

 104 mantelzorger hebben zich in 2020 in laten schrijven.  

 89 mantelzorgers hebben zich uit laten schrijven aangezien ze geen mantelzorgers 
meer zijn door verhuizen van de zorgvrager naar een verpleeghuis of door overlijden 

van de naaste. 
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 De mantelzorg consulent heeft meegedaan aan het project ‘Me-We’ (Mentaal Welbevinden) voor 
jonge mantelzorgers. Het was de bedoeling dat jonge mantelzorgers vanaf 16 jaar mee konden 
doen met de aangeboden training. I.v.m. te weinig deelname is dat niet doorgegaan. 

 57 jonge mantelzorgers ontvingen in december de jonge mantelzorgwaardering. Een cadeaukaart 
ter waarde van € 25,-. 

 

 
Vooruitblik 2021 
Fundagen (activiteiten) gaan we weer in samenwerking met De Kap in Apeldoorn en Koppel SWOE in 
Epe organiseren. Dit is een behoefte van jonge mantelzorgers. Verder gaan we aandacht besteden aan 
‘de jonge mantelzorger’ in ‘de week van de jonge mantelzorger’. Hiermee willen we meer bekendheid 
geven aan en begrip voor over jonge mantelzorgers stimuleren. Ook willen we met bekendheid voor 
de jonge mantelzorger nieuwe aanmeldingen van jonge mantelzorgers stimuleren. 
 

 Begin 2020 waren 34 jonge mantelzorgers ingeschreven 

 Er waren 32 nieuwe aanmeldingen 

 5 jonge mantelzorger hebben zich uit laten schrijven (leeftijd en verhuizing)  

 Eind 2020 zijn 61 jonge mantelzorgers ingeschreven 

 

Afbeelding 4: In samenwerking met de Rabobank de extra activiteit 2020 ‘Knuffels voor Jonge Mantelzorgers’. 
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Afbeelding 5: Vlog voor jonge mantelzorgers 

Afbeelding 6: Activiteiten voor jonge mantelzorgers 
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Mantelzorgwaardering 
In oktober 2020 is gestart met de PR van de mantelzorgwaardering. Alle mantelzorgers in het 
mantelzorgbestand ontvingen een mail met daarin de keuzemogelijkheden van de cadeaubonnen ter 
waarde van € 50,-. Daarnaast is er middels een artikel in het Voorster Nieuws, de website en 
Facebookpagina van Mens en Welzijn Voorst en Kijk in de Kernen regelmatig aandacht aan besteedt.  
De enquête van dit jaar laat zien dat de mantelzorgers de mantelzorgwaardering als erkenning van 
hun mantelzorg ervaren. De jonge mantelzorgers ontvingen een cadeaukaart ter waarde van € 25,-. 
 

 
Figuur 1: Mantelzorgwaarderingen 2020 
 
 
Taalhuis, taalmaatjes en werkgroep ‘Duidelijke Taal’ 
In 2020 draaiden het taalhuis en de taalmaatjes op een laag pitje. Begin maart is er gestart met de 
werkgroep “Duidelijke Taal”. In deze werkgroep is de gemeente het Taalhuis en de Sociaal 
Raadsvrouw van Mens en Welzijn Voorst vertegenwoordigd. Deze werkgroep richt zich op mensen die 
laaggeletterd zijn. We kijken met elkaar naar manieren waarop laaggeletterdheid gesignaleerd kan 
worden en hoe hier mee om te gaan. 
 
Ondersteunen van buurt- en burgerinitiatieven 
In 2020 hebben de volgende vier burgerinitiatieven een vervolg gekregen: 

 Jonge ouder café 

 Ontmoeting in Klarenbeek 

 Kledingbank Voorst  

 Ondersteuning van de Benring 
Door de komst van Corona kwamen er weinig nieuwe buurt- en burgerinitiatieven van de grond door 
alle beperkingen. Uitgezonderd van alle initiatieven die rondom Corona ontstonden om mensen te 
ondersteunen. We hopen dat hier weer mogelijkheden voor ontstaan in 2021.  
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Aantal mantelzorgwaarderingen

Mantelzorgers

Jonge Mantelzorgers
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Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) 
De Vrijwillige Ouderenadviseurs beogen ouderen in een vroegtijdig stadium te ondersteunen i.v.m. 
een verhoogd risico op een aantal problemen. 
 

 Ieder kwartaal krijgen alle 75-, 80- en 85-jarigen een preventief huisbezoek aangeboden. We 
informeren mensen hierover d.m.v. een verjaardagskaart. Voor 75- en 80-jarigen bestaat het 
aanbieden van een preventief huisbezoek al een aantal jaren. Voor 85-jarigen is dit nieuw sinds 
kwartaal 2 van 2020. Het huisbezoek is een kennismakingsgesprek waarin de verschillende 
levensdomeinen aan de orde komen en wordt waar gewenst informatie en advies verstrekt. 

 Daarnaast kunnen andere senioren een huisbezoek aanvragen. We informeren mensen o.a. over 
deze mogelijkheid door artikelen in het Voorster Nieuws. Deze gesprekken zijn gemiddeld 
genomen minder preventief: er zijn al concrete vragen of problemen.  
 

 Er hebben door Corona minder bijeenkomsten met de vrijwilligers plaatsgevonden dan normaal. 
Normaal zijn het minimaal 4 bijeenkomsten per jaar, nu 2. Bij één bijeenkomst is een 
ergotherapeut aangesloten om te vertellen over haar expertise en wat zij kan betekenen voor 
klanten. In 2020 zijn een aantal mensen naar haar doorverwezen. Ouderen zijn hierdoor 
geïnformeerd en kunnen op basis van deze informatie hun gedrag m.b.t hun zelfredzaamheid en 
participatie aanpassen.   
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Preventieve huisbezoeken 

 aantal kaarten/uitnodigingen in 2020: 75-, 80- en 85-jarigen: 541 (2019: 390, toen nog geen 85-
jarigen) 

 aantal huisbezoeken: 63 (12 %) (2019: 16%) 
We zien dat de 85-jarigen het vaakst een bezoek aanvragen en de 75-jarigen het minst: 16% van de 
mensen van 85 die een kaart ontvingen vroegen een huisbezoek aan, in kwartaal 3, tussen lockdowns 
in, zelfs 28% 
 
Uitgesplitst per kwartaal zien we grote verschillen in aanvragen bij 75-, 80- en 85-jarigen:  

 Kw. 1: 15% (grotendeels voor corona) 

 Kw. 2: 12% (deels lockdown) 

 Kw. 3: 18% (tussen lockdowns in) 

 Kw. 4:   4% (lockdown)  

Afbeelding 2: Artikel adviesgesprekken. 
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Een deel van de ontvangers van de kaarten hebben doorgegeven wel interesse in een huisbezoek te 
hebben maar pas na coronatijd of na ingeënt te zijn. Huisbezoeken volgen in de loop van 2021. 
Daarnaast hebben we veel reacties ontvangen van mensen die bedanken voor de kaart, nu nog geen 
huisbezoek nodig hebben en de kaart met contactgegevens bewaren voor in de toekomst 
 
De 75-, 80- en 85-jarigen hebben met name vragen en behoefte aan informatie over: 

 Wmo 

 Bewegen, waaronder Zeker bewegen  

 Ontmoetingsplekken  

 Maatjesproject 

 Steunpunt mantelzorg 

 Kijk in de Kernen.nl 

 Maaltijdservices 

 Vervoer (PlusOV, Valys en vrijwillig vervoer) 

 Computerinloop 

 Klik & tik cursus 
 
Huisbezoeken overige leeftijden 
Aantal huisbezoeken overige leeftijden in 2020 door VOA’s of de Ouderenadviseur: 15 (2019: 5). De 
leeftijd van de aanvragers liep uiteen van 67 tot 98 jaar.  
 
Hoe inwoners ons hebben gevonden 

 Ze zijn al bekend met Mens en Welzijn Voorst 

 Artikelen in het Voorster Nieuws 

 Via wijkverpleegkundige, POH of andere verwijzer 

 Presentatie bij Vrouwen van nu Twello 

 ‘Kinderen’ van senioren vinden met via google of onze website  
 
Mensen hadden met name vragen en behoefte aan informatie over 

 Personenalarmering 

 Formulierenbrigade en Sociaal raadsvrouw 

 Computerinloop 

 Maaltijdservices 

 Boodschappendienst 

 Bewegen, waaronder Zeker bewegen 

 Zilverlijn en luisterlijn 

 Cultuurmaatje 

 4hetleven 

 Wonen 
 

 
Vooruitblik 2021 
Veel mensen hielden een huisbezoek af sinds Corona in het land is. Zodra het weer kan in 2021 

De senioren zijn enthousiast over de huisbezoeken. Een veel gehoorde uitspraak: “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.   
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worden deze bezoeken ingehaald. We gaan zorgen voor extra PR zodat de mogelijkheid opnieuw 
onder de aandacht gebracht wordt.  Verder zal intern afgestemd worden welke bezoeken de drie 
VOA’s die overige ouderen bezoeken dit blijven doen. Dit heeft te maken met de interne ontwikkeling 
naar brede kennismakingsgesprekken (‘brede uitvraag’). Dit heeft veel raakvlakken met hun werk. 
 
Bezoekdienst na partnerverlies 
De bezoekdienst na partnerverlies is een nieuwe dienst. Zij speelt in op het gegeven dat mensen die 
een naaste verliezen extra risico lopen op eenzaamheid, ontwikkeling van psychische problematiek en 
schulden. Zij voelen zich vaak gesteund door mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Met 
de bezoekdienst willen we gerichte en laagdrempelige ondersteuning bieden bij rouw, teneinde de 
kans op bovenstaande problemen te reduceren. De bezoekdienst is gericht op weduwen en 
weduwnaars die recentelijk hun partner hebben verloren. Het project bevindt zich in de 
uitvoeringsfase.  
 

 In december 2019 is de bezoekdienst gestart met vijf vrijwilligers.  

 De vrijwilligers bezoeken de deelnemers thuis. De frequentie van de bezoeken en de 
begeleidingsperiode is op maat, de duur is 1 tot 2 uur per keer.  

 In 2020 hebben in totaal hebben achttien mensen een kennismakingsgesprek gehad met de 
ouderenadviseur vanaf de start van de bezoekdienst eind 2019. Soms ging het om een intake voor 
de bezoekdienst, soms om een brede uitvraag waarbij de aanvrager weduwe/weduwnaar 
geworden was.  

 Bij tien mensen bleek de bezoekdienst passend en zij zijn gekoppeld aan een vrijwilliger waarmee 
het klikt.  

 De andere mensen zijn door de ouderenadviseur op een andere manier geholpen, die beter bij de 
persoon en situatie passend is, o.a. maatjesproject, sociaal raadsvrouw en vrijwilligerswerk.  

 Twee van de tien deelnemers (de bezochte weduwen/weduwnaars) hebben in 2020 het 
begeleidingstraject afgerond.  

 Eén heeft 10 en één heeft 14 gesprekken gehad (een combinatie van fysieke bezoeken en 
telefonische gesprekken tijdens eerste lockdown).  

 De andere mensen blijven de komende tijd bezocht worden.  

 Eind 2019, begin 2020 kwamen er met name verwijzingen van de mantelzorgconsulent. In 2020 
werd dit steeds breder: POH, wijkverpleegkundigen, klantmanager Wmo. Ook vindt een deel van 
de doelgroep ons zelf door PR in o.a. het Voorster Nieuws. 

 
Georganiseerde activiteiten  

 Een deel van de geplande terugkombijeenkomsten voor de vrijwilligers heeft plaatsgevonden 
(januari, juli en september 2020). 

 De vrijwilligers hebben met de coördinator telefonisch en per e-mail contact gehad. 
 
 

 De vrijwilligers hebben ongeveer 1 keer maand een infomail ontvangen met alle nieuwtjes die 
interessant zijn voor vrijwilligers van de bezoekdienst, zowel intern als extern nieuws. Denk aan: 
PR over de bezoekdienst en interessante lezingen en cursussen. 

 De deelnemers (de bezochte weduwen/weduwnaars) hebben een kerstkaart ontvangen van Mens 
en Welzijn, met een gedicht en een handgeschreven, persoonlijke tekst passend bij de doelgroep. 

 Er is een evaluatieformulier ontwikkeld, om aan het eind van een traject met de deelnemer te 
kunnen evalueren. 

 
Netwerken & Zichtbaarheid 

 Er is bij een presentatie over Mens en Welzijn Voorst voor de Vrouwen van nu, Twello informatie 
gegeven over (o.a.) de bezoekdienst. 
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 Er is bij een presentatie over Mens en Welzijn Voorst voor medewerkers van Buurtzorg informatie 
gegeven over (o.a.) de bezoekdienst. 

 In een interview over ‘Eenzaamheid bestrijden vraagt om maatwerk’ op zodus.nu, is de 
bezoekdienst genoemd (https://zodus.nu/nieuws/artikel/eenzaamheid-bestrijden-vraagt-
ommaatwerk). 

 Er zijn flyers van de bezoekdienst verspreid. 

 Er is contact gelegd met (nieuwe) samenwerkingspartijen, zoals Sensire, Vérian, bewoners-
commissie Badijkhof, een verlies- en rouwcoach, huisarts Klarenbeek. 

 Bij de huisarts in Klarenbeek is de flyer zichtbaar op het tv-scherm in de wachtkamer. 

 In het Teugje nieuws is een artikel verschenen over de bezoekdienst. 

 In februari jl. kreeg de bezoekdienst aandacht op Omroep Gelderland. Hiervoor is de coördinator 
live geïnterviewd in de radio-uitzending ‘Gelderland helpt’. 

 Er is gezorgd voor PR n.a.v. het radio-interview, in het Voorster Nieuws en op sociale media. 

 Er is gezorgd voor PR door het jaar heen, met artikelen zoals: ‘Bezoekdienst na partnerverlies 
komt weer aan huis’ en ‘Bezoekdienst na partnerverlies komt ook in coronatijd aan huis’ 

 
Vooruitblik 2021 
We willen de huidige vrijwilligers verder scholen, waarbij we zowel denken aan training(en) geven als 
aan het uitnodigen van interessante sprekers bij een bijeenkomst, bijv. een rouwtherapeut. We 
denken dat we meer mensen kunnen helpen dan degenen die we nu in beeld krijgen. Nu vinden 
sommige mensen ons zelf en sommige mensen worden verwezen door bijvoorbeeld POH of 
wijkverpleegkundige. Om meer mensen te vinden starten we een nieuw initiatief: Bloemen na 
partnerverlies. Dit initiatief gaat lopen vanaf februari 2021. Hierbij kunnen naasten (zoals familie, 
vrienden en buren), zorgprofessionals en uitvaartverzorgers bloemen aanvragen voor inwoners van de 
gemeente Voorst, van wie de partner ongeveer 1 à 2 tot 12 maanden geleden overleden is. Doel is: 
samen met inwoners er voor de naasten zijn én de ontvangers van de bloemen erover informeren dat 
medewerkers en vrijwilligers van Mens en Welzijn mogelijk iets kunnen betekenen (Mens en Welzijn 
breed). Daarnaast verwachten we in 2021 nog enkele nieuwe vrijwilligers aan te nemen en te trainen. 
 
  
 
 
 

Cliënt aan het woord 
 

“De combinatie van de mantelzorgcursus ‘In balans’ (voordat mijn vrouw overleed) en de bezoekdienst 
hebben mij geholpen. De vrijwilliger van de bezoekdienst zorgde ervoor dat ik op mijzelf reflecteerde. 
Door haar vragen kreeg ik zaken helder. De vraag ‘Wat doet het met je?’ was een belangrijke, 
terugkerende vraag. De bezoeken zorgden voor houvast, brachten mij in balans. De vrijwilliger was warm 
en kon goed luisteren. In de toekomst wil ik graag een ander helpen na het overlijden van zijn/haar 
partner.” 

https://zodus.nu/nieuws/artikel/eenzaamheid-bestrijden-vraagt-ommaatwerk
https://zodus.nu/nieuws/artikel/eenzaamheid-bestrijden-vraagt-ommaatwerk
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Maatjesproject 
In korte tijd hebben we, binnen het eerste half jaar van 2020, te maken gehad met twee nieuwe 
coördinatoren. Dit heeft geleid tot een forse daling van het aantal koppelingen vergeleken met vorig 
jaar. Uiteraard speelt Corona ook een belangrijke rol. 
 
Totaal aantal (lopende) koppelingen: 32 
Totaal aantal maatjes: 41 
 
Vijf aanvragers voor een maatje gaven aan dat zij behoefte hebben aan een partner. Niet geen partner 
gericht op fysieke intimiteit maar op vriendschap. We hebben besloten hier nader onderzoek naar te 
doen om hierop passend in te spelen. We denken bijvoorbeeld aan ‘slow dating’, een manier van 
‘dating’ waar de zoekenden op ontspannen wijze, met ondersteuning van een ‘eigen kennis’, elkaar 
beter kunnen leren kennen. Het doel van dit samenzijn wordt helder verwoord zodat eenieder weet 
wat de bedoeling is. Indien iemand geen ‘eigen kennis’ heeft, kan een maatje/vrijwilliger gevraagd 

Afbeelding 3: Ouderenadviseur Mens en Welzijn Voorst geeft een interview bij Omroep Gelderland over 
de Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars. 
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worden. Het experiment ‘slow dating’ (voorlopige naam) is vernieuwend. De verwachting is dat meer 
ouderen uit de gemeente Voorst hier behoefte aan hebben. In het kader van eenzaamheidbestrijding 
kan dit experiment een prachtige bijdrage zijn.  
 

(Maatschappelijke) stages 
Mens en Welzijn Voorst ziet het als een belangrijke maatschappelijke taak om bij te dragen aan het 
opleiden van jonge mensen. Dit doet ze op drie manieren:  

 Via beroepsstageplekken 

 via afstudeerplekken 

 via de maatschappelijke diensttijd 
 
De eerste maanden van 2020 zijn er drie nieuwe stagiaires aangenomen waarvan twee gestart 
met stage en na de Corona weer zijn begonnen op de dagbestedingsgroepen. De andere stagiaire kon 
niet starten in verband met het sluiten van de dagbesteding. Van de stagiaires die al aan het begin van 
het schooljaar of eerder waren gestart met hun stage hebben er zes voor de zomer hun stage 
succesvol afgesloten. Deze stagiaires volgden de opleidingen: 

 2 x MBO, niveau 4 

 2 x MBO, niveau 1 

 2 x speciaal onderwijs 
 
Om de Coronarisico’s voor de cliënten en medewerkers te beperken, is besloten om bij de start van 
schooljaar 2020 – 2021 geen nieuwe stagiaires aan te nemen. 
 
Naast de stagiaires zijn studenten van het ROC op afstand aan het werk (en betrokken) gebleven na de 
Corona-uitbraak. Zij hebben o.a. informatieve filmpjes (onder meer voor de Compaan) en vermakelijke 
vlogs gemaakt. Dit leidde ook tot een spelletjesmiddag met ong. veertig deelnemers, verschillende 
filmpjes en een poster met ‘journaalgymnastiek’. 
 
In november hebben de eerste oriënterende gesprekken plaatsgevonden met Saxion Hogescholen om 
in het begin van 2021 een groep van vijf studenten van de opleiding Toegepaste psychologie een 
onderzoeksopdracht te laten uitvoeren binnen het nieuwe programma de Talententuin.  
 

De beursvloer 
Eind 2019 zijn we gestart met de eerste overname en eerste voorbereidingen voor een nieuwe 
beursvloer 2020. De planning was om deze te laten plaatsvinden eind 2020. Gezien Corona zijn er 
verschillende scenario’s uitgewerkt gedurende het jaar en is er een risicoanalyse uitgevoerd. Later in 
het jaar bleek dat volledige annulering noodzakelijk was waardoor een fysieke beursvloer niet heeft 
kunnen plaatsvinden dit jaar. Als alternatief zijn er oproepen geplaatst om op afstand te matchen.  
Hier zijn vervolgens 4 matches uit ontstaan na bemiddeling.  
 

4.2.5 Samenwerking 
 
Als het gaat om het activiteitenprogramma ‘Vrijwilligerswerk, mantelzorg, familie- en 
netwerkparticipatie’ werkten we nauw samen met: 
 

 Bibliotheek Brummen I Voorst 

 Dorpscontactpersonen 

 Gemeente Voorst  

 Kijk in de Kernen 

 Huisartsen in gemeente Voorst en POH’s 

 Oranje Fonds 
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 Diverse ondernemers 

 Verschillende vrijwilligersorganisaties Uren MBO: 4Uren HBO: 7,23 

 Uw Compaan 

 Voorster Nieuws  

 Voorst onder de Loep (#Zodus) 

 IJsseldal Wonen 

 Dorpshuizen 

 Zwembad de Schaeck 

 Kerken 

 Thuiszorgorgorganisaties 

 Sportverenigingen 

 Scholen (basis en voortgezet) 

 Stimenz 

 MEE 

 Impluz 

 Rotary 

 Stichting Tamara Terwolde 

 De Kap uit Apeldoorn 

 KoppelSwoe uit Epe 

 Rabobank 

 CJG 

 Ouderenbonden 

 Bewonerscommissie Badijkhof 

 Hemmes uitvaartzorg 

 Kunstkring 

 Cultuur Klein Noordijk 

 Muziekverenigingen 

 Carnavalsverenigingen 

 Oudheidkundige Kring 

 Pampus 

 Zozijn 

 Vluchtelingenwerk 
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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. 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. 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 Status Projecten 
 
Binnen het activiteitenprogramma ‘Praktische Ondersteuning’ lopen twee projecten die in de 
onderzoeksfase zitten: 

 Budgetmaatje 

 Voorzieningenwijzer  
 
Budgetmaatje 
In 2020 heeft Mens en Welzijn Voorst zich georiënteerd op de mogelijkheden van budgetmaatjes. 
Het budgetmaatje is feitelijk een aanvulling op de kortdurende en kort cyclische hulp bij de 
administratie. Een budgetmaatje gaat verder dan alleen het ordenen van de administratie. Hij kan 
laagdrempelige, emotionele steun bieden en hij kan meer inhoudelijk naar het financiële plaatje 
kijken. Indien nodig kan hij helpen met budgetteren en een schuldenoverzicht opstellen ten behoeve 
van de schuldhulpverlener. Het budgetmaatje kan ingezet worden als nazorg nadat een 
schuldentraject of budgetbeheer is afgerond. Feitelijk willen we ernaar streven dat iedereen die de 
WSNP/MSNP of budgetbeheer heeft afgerond, een budgetmaatje wordt aangeboden. Volgend jaar 
willen we een besluit nemen om hier al dan niet mee door te gaan in de vorm van een project dat 
moet leiden tot een structureel aanbod. 
 
Voorzieningenwijzer 
Op initiatief van Woningcorporatie IJsseldal hebben er in 2020 drie digitale bijeenkomsten 
plaatsgevonden over de voorzieningenwijzer. Naast IJsseldal en Mens en Welzijn Voorst waren 
gemeente Voorst en Stimenz hierbij aanwezig. Er is gesproken over de kosten en baten, de 
operationalisatie / invoering, de relevante werkprocessen, het bereik, de financiering en over de 
inkoop. Onderstaand per onderdeel de terugkoppeling. Partijen zien mogelijkheden om schulden in 
een vroegtijdig stadium te voorkomen en verder oplopende schulden makkelijker te kunnen 
beperken. Naast de financiering en de wijze van operationalisering vraagt de inzet van type 
medewerkers en de taakverdeling tussen de organisaties nader onderzoek en uitwerking. De eerste 
stap is nu een aanvraag bij de RAAD. Gemeente Voorst bereid dit voor. Het gaat dan mee in het 
minimumbeleid.  
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4.3.4 Resultaten 
 

 
 

Juridisch Advies 

 In 2020 zijn de Sociaal Raadslieden regelmatig geraadpleegd. Zij hebben inwoners uit de 
gemeente Voorst wegwijs gemaakt in het doolhof van diverse wet- en regelgeving.  Vragen die 
aan de orde kwamen hebben betrekking op: 

- Werkloosheidsuitkeringen 
- AOW en pensioenen 
- Huurrecht 
- toeslagen van de Belastingdienst 
- kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
- inkomstenbelasting 
- arbeidsovereenkomsten en ontslag 
- trouwen en samenwonen 
- echtscheiding en alimentatie 
- ouderlijk gezag en erkenning.  

 Er hulp geboden bij het opstellen van bezwaarschriften, het schrijven van brieven/e-mails, navraag 
doen of bemiddelen bij diverse instanties en vragen over minimaregelingen. 

 Over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020 hebben 63 burgers gebruik gemaakt 
van Sociaal Raadslieden. Daarbij hebben de Sociaal Raadslieden (bijna) alle burgers meerdere 
keren gesproken en geholpen met verschillende hulvragen (toeslagen, kwijtschelding 
Tribuut/GBLT, sociaal-juridische vragen etc.).  
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 Over 2020 zijn 147 hulpvragen geregistreerd. Dit is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar 
over dezelfde periode (in 2019 zijn er 145 hulpvragen geregistreerd). 

 
Belastingaangifte 

 In juni zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd om mensen te helpen met hun belastingaangifte. 
In totaal zijn hier 15 mensen mee geholpen. Hierbij zijn twee vrijwilligers van De 
Formulierenbrigade betrokken geweest. 

 
Zichtbaarheid & Deskundigheidsbevordering 

 Deelname aan het wekelijks ‘FAT-overleg’ met gemeente en Stimenz. Tijdens de Corona-crisis liep 
dit via Teams. Eén keer in de drie weken is de incassospecialist van IJsseldal Wonen ook via Teams 
aangesloten. In dit overleg wordt met toestemming van de burgers onder meer overleg gevoerd 
op welke wijze en door wie de desbetreffende burger het beste geholpen kan worden. 

 Diverse online seminars, onder meer: webinar Kinderopvangtoeslag, webinar Vroeg signalering, 
webinar Beslagvrije voet. 

 
Vooruitblik 2021 
Meer mensen maken gebruik van Sociaal Raadslieden 
Verder professionaliseren van de hulp bij de belastingaangifte 
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers van de Formulierenbrigade door middel van e-learning en 
fysieke cursussen 
Samenwerking met ketenpartners nog meer intensiveren 
 

Vrijwilligersprojecten financiële ondersteuning 
De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen burgers met voor hen lastige zaken, zoals het 
invullen van formulieren, aanvragen van kwijtschelding GBLT/Tribuut, uitleg geven over moeilijke 
brieven etc. Ook hulp bij het op orde brengen van de thuisadministratie. Indien deze administratie 
weer op orde is, houden de vrijwilligers ook daarna een vinger aan de pols. Mocht het nodig zijn, dan 
springen ze weer bij met hun hulp.  
 

 Tot aan de corona-maatregelen vanaf 16 maart 2020 hebben 14 mensen het gratis 
inloopspreekuur van de Formulierenbrigade bezocht.  

 Vanaf 16 maart tot 1 juli 2020 heeft er vanwege het Coronavirus geen inloopspreekuur plaats 
kunnen vinden. Met ingang van juli 2020 was het nodig om voor het spreekuur een afspraak te 
maken. Hier hebben 20 burgers gebruik van gemaakt.  

 Vanaf 16 maart tot 1 mei hebben de vrijwilligers vanwege het Coronavirus geen mensen kunnen 
helpen bij hun thuisadministratie. Vanaf mei 2020 is dit weer opgestart onder strikte voorwaarden 
en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. 

 Van het spreekuur van de Formulierenbrigade hebben in totaal 34 burgers gebruik gemaakt. Dit is 
een daling ten opzichte van 2019, waarin 51 burgers gebruik hebben gemaakt van het spreekuur. 
De reden hiervoor is dat er vanaf 16 maart tot 1 juli vanwege het Coronavirus geen spreekuur 
heeft kunnen plaatsvinden. Daarnaast vindt het spreekuur vanwege Corona nu uitsluitend plaats 
op afspraak. Het inlopen zonder afspraak is op dit moment niet mogelijk.  

 Er zijn 23 burgers geholpen bij de thuisadministratie door de Formulierenbrigade. Dit is een kleine 
stijging ten opzichte van 2019 (20 burgers in 2019). 
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Vooruitblik 2021 
Meer burgers die gebruik maken van het spreekuur van de Formulierenbrigade 
Vrijwilligers worden meer ingezet om hulp te bieden bij de thuisadministratie. Daarbij zullen de 
ketenpartners ook meer verwijzen naar de hulp van de Formulierenbrigade 
Mogelijkheid bekijken van het opstarten van budgetmaatje. Vrijwilligers van de Formulierenbrigade 
die hiervoor geschikt zijn, kunnen als budgetmaatje worden ingezet 
Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers van de Formulierenbrigade, zodat zij nog beter in staat 
zijn om burgers te helpen. Deze deskundigheidsbevordering kan door middel van e-learning en fysieke 
cursussen 
 

Algemene hulpdiensten 
De Algemene hulpdienst bestaat uit 25 vrijwilligers en is opgesplitst in de Opvangservice, de 
Boodschappendienst, de Terminale zorg thuis en Begeleid vervoer. 
 

 Vrijwilligers worden ingezet bij het doen van boodschappen voor of samen met de inwoners. 

 Daarnaast ondersteunen vrijwilligers de mantelzorgers door de zorg voor degene die ziek is even 
tijdelijk over te nemen (opvangservice respijtzorg).  

 Tijdens de Coronacrisis had de vrijwillige coördinator regelmatig telefonisch contact met alle 
vrijwilligers. In overleg met elkaar werd besproken wat haalbaar was voor eenieder.  

 De vrijwilligers hebben minder fysieke ondersteuning kunnen bieden. Wel was er regelmatig 
sprake van telefonisch contact met de mantelzorgers.  

 Voor mantelzorgers was het zwaar dat de vrijwilligers niet meer kwamen. De vrijwilligers werden 
gemist.  

 Vanaf juni 2020 is de opvangservice weer van start gegaan met in acht neming van de corona 
maatregelen. Zestien mantelzorgers maakten gebruik van de opvangservice.  

 Twee vrijwilligers van de boodschappendienst zijn boodschappen blijven doen gedurende het jaar.  
 

Terminale Zorg 
Dit jaar hebben twaalf inwoners uit de gemeente Voorst contact met de terminale zorg opgenomen. 
Eén persoon deed een vooraanmelding (op het contactmoment was het nog te vroeg voor inzet). 
Daarnaast belde een mevrouw voor informatie over de dienstverlening. Ze had tevens behoefte aan 
een luisterend oor. Tweemaal is er contact geweest met de thuiszorg voor samenwerking bij de inzet. 
Uiteindelijk heeft de thuiszorg het zelf opgelost (vanwege 24-uurs indicatie). Samen met een dochter 
is gekeken naar inzet voor haar moeder. Uiteindelijke heeft de familie ervoor gekozen dat ze naar het 
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hospice ging. Bij twee aanvragen waarbij de inzet was geregeld, overleed de persoon net voordat de 
inzet zou starten. In totaal is er daardoor vijf keer sprake geweest van daadwerkelijke inzet. 
 

Resultaten Begeleid vervoer  
In het gehele jaar zijn er 15 aanvragen geweest voor begeleid vervoer. De meeste ritten gingen naar 
het ziekenhuis in Deventer en Apeldoorn en de pedicure. Het gaat veelal om dezelfde mensen. Een 
enkele keer is er iemand die eenmalig een aanvraag doet uit nood. 
 

Kledingservice & Computerinloop 
De Kledingservice en computerinloop zijn twee diensten van Mens en Welzijn Voorst die inwoners 
praktisch kunnen ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken. De kledingservice doet dit door 
kleding te wassen, te strijken en te her- of verstellen. De computerinloop helpt inwoners bij vragen 
over hun computer, tablet of mobiele telefoon. Zowel de kledingservice als de computerinloop komen 
integraal tot stand met de Ontmoeting in Klein Twello. Bezoekers van de kledingservice en 
computerinloop komen niet alleen voor de praktische ondersteuning maar ook om in contact te 
komen met de vrijwilligers en deelnemers die zich inzetten voor deze twee diensten. Daarnaast is het 
voor de inwoners ook een mooie gelegenheid om laagdrempelig in contact te komen met andere 
inwoners en bezoekers van de Ontmoeting. 
 

Resultaten Computerinloop 
In 2019 is samen met de Bibliotheek Brummen I Voorst afgesproken om de samenwerking met 
betrekking tot de computerinloop en het tabletcafé verder uit te werken omdat het vrijwel identieke 
diensten zijn. Begin 2020 is een gezamenlijke flyer gemaakt en zijn nieuwe banners besteld zodat de 
activiteiten op beide locaties (de Bibliotheek in Twello en in Klein Twello) op een gelijke wijze naar de 
inwoners worden gecommuniceerd. Vanwege de corona-uitbraak konden andere gezamenlijke 
activiteiten nog niet worden opgezet in verband met de sluiting van de inloopspreekuren. Op 18 juni 
zijn de vrijwilligers van de Computerinloop weer gestart met de inloopspreekuren waar gemiddeld 3 
bezoekers per keer kwamen. Vanwege de spreiding van het aantal bezoekers In Klein Twello is met 
ingang van die datum het inloopspreekuur verplaatst naar de donderdagavond. De avonden werden 
met name bezocht door een aantal vaste (veelal oudere) bezoekers. 
 
Vanwege de terugloop in het aantal bezoekers is besloten om met ingang van oktober weer over te 
gaan naar de middagopening. Helaas moesten we de inloop ook al snel weer sluiten vanwege de 
aangescherpte maatregelen. Gedurende deze periode vond er alleen nog hulp en ondersteuning 
plaats op afspraak. De vragen waren variërend van aard en opnieuw bleek weer dat naast de 
technische ondersteuning er ook vaak behoefte is aan persoonlijk contact/een extra contactmoment. 
De vrijwilligers van de Computerinloop hebben zich daarnaast in 2020 beziggehouden met het bieden 
van ondersteuning aan Compaan gebruikers. Doel hiervan is om de gebruikers op weg te helpen in het 
gebruik van de Compaan en hen de mogelijkheden te laten zien van de Compaan.  
 
Naast de technische vragen heeft één van de vrijwilligers ook weer twee oude telefoons omgebouwd 
tot Wonderfoons. 
 
Gedurende het jaar is een nieuwe vrijwilliger ingestroomd. Het team bestaat nu uit vijf vrijwilligers die 
elkaar aanvullen met hun kennis en deskundigheid. 
 
Resultaten Kledingservice 
Inwoners weten de weg naar locatie Klein Twello steeds beter te vinden. Dit bleek al aan het einde van 
2019 en zette zich door tot halverwege maart 2020. Vanwege de corona-uitbraak is de kledingservice 
toen gesloten. Tijdens de maanden waarin de vrijwilligers en cliënten niet fysiek aanwezig waren in 
Klein Twello zijn er wel een aantal opdrachten uitgevoerd vanuit huis die vervolgens op afspraak weer 
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konden worden opgehaald in Klein Twello. Eind juni is de kledingservice weer geopend op de 
woensdagmiddag en vrijdagochtend. Inwoners waren voorzichtig om te komen. Dit kwam 
langzaamaan weer op gang.  Er werden mondkapjes gemaakt en er werd extra geoefend met het 
aanleren van de Nederlandse taal in de periode dat het rustiger was met externe opdrachten. Net 
zoals in het voorgaande jaar bleek de behoefte aan kledingherstel het grootste te zijn. Incidenteel 
kwam er een verzoek voor het wassen van wasgoed en het strijken van kleding.  
 

4.3.5 Samenwerking 
 

Als het gaat om het activiteitenprogramma ‘Praktische Ondersteuning en begeleiding’ werkten we 
nauw samen met: 

 Bibliotheek Brummen I Voorst 

 Gemeente Voorst  

 MEE 

 IJsseldal Wonen 

 Stimenz 

 Thuiszorgorganisaties 

 Vluchtelingenwerk Nederland 

 VPTZ 
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4.4 Gezondheid en Leefbaarheid 
 

4.4.1 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: 
 

Bewegen 
 
           Verbinding 
 

 Leefbaarheid 
Gezondheid 

 

4.4.2 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. 
 

4.4.3 Status Projecten 
 
Leefstijlinterventie 
Planvorming is afgerond en daarmee hebben we contact gezocht met de gemeente Voorst en 
zorgverzekeraar ENO. Eerstgenoemde was enthousiast, maar de zorgverzekeraar wilde hier niet in 
meegaan omdat het zich enkel richt op goedgekeurde interventies. Hier liep het helaas (voorlopig) op 
spaak en door Corona kwam het proces helemaal stil te liggen. 
 

Welzijn op recept 
Welzijn op Recept is een nieuwe dienst die Stichting Mens en Welzijn Voorst in 2019 is opgestart. Het 
is een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’ bij mensen met psychosociale klachten.  
 

 In het begin van 2020 hebben we de eerste doorverwijzingen gekregen via VIPlife, het systeem 
waar alle huisartsen en POH’s van de HCDO mee werken.  



 

 41 

 In de eerste drie maanden waren dit er 5. Tijdens Corona kwamen er nauwelijks doorverwijzingen. 

 In totaal zijn er 7 nieuwe casussen behandeld in 2020.  

 Met verschillende casussen uit 2019 is contact onderhouden in 2020. Zo is er met alle klanten 
telefonisch contact geweest na de Corona-uitbraak.  

 Met enkele klanten is structureel contact onderhouden om een vinger aan de pols te houden. Via 
WhatsApp hebben we hen bijvoorbeeld aangezet om te gaan bewegen middels het delen van 
work-outs en/of apps. De ommetje-app is een mooi voorbeeld van een middel dat is ingezet. 
Uiteindelijk sloten er 45 wandelaars aan uit de gemeente in de Ommetje-app.  

 Aan het eind van 2020 is besloten de naam te veranderen naar ‘Welzijnswegwijzers’. Intern en 
richting de eerstelijnszorg kan/mag er nog gesproken worden over ‘Welzijn op Recept’ maar voor 
de burger vonden we deze naam niet passend genoeg. Er is een nieuwe flyer ontwikkeld en in 
2021 zal het contact met de eerste lijn weer geïntensiveerd worden. 

 
4.4.4 Resultaten 
 

Buurtsportcoach 
De buurtsportcoach is erop gericht kwetsbare inwoners en in het bijzonder ouderen in staat te stellen 
zo lang mogelijk zelfstandig te laten participeren in de samenleving. Dit doet hij door activiteiten te 
initiëren en/of te ondersteunen die uitgaan van de eigen kracht van mensen en de burgerkracht in 
hun omgeving. 
 
Georganiseerde activiteiten 

 Tot de lockdown is er een beweeg- en ontmoetingsactiviteit voorbereid en 1x uitgevoerd in 
Terwolde. Daar deden 10 peuters en 10 senioren aan mee. Beide ‘kanten’ vonden het leuk en het 
plezier was duidelijk zichtbaar. Daarna is het helaas stil komen te liggen vanwege Corona. Intenties 
zijn er om dit weer op te pakken zodra het kan en deze pilot uit te rollen in meerdere kernen 
middels een ‘beweegpakket’ waarmee (gym)docenten zelf de activiteit kunnen vormgeven. 

 Inwoners werden geïnformeerd over de positieve effecten van bewegen (en de nadelige effecten 
van inactiviteit) doormiddel van o.a. een maandelijkse beweegblog en een wekelijkse 
activiteitenagenda. 

 Voor de Nationale Sportweek hebben we een beweegbingo en verschillende fiets- en 
wandelroutes ontwikkeld. De fiets- wandelroutes zijn later nog een keer uitgegeven. In totaal zijn 
er meer dan 300 routes opgehaald.  

 Mens en Welzijn Voorst is ondersteunend geweest in de opstart van OldStars Tennis bij TC de 
Schaeck. Dit aanbod draait sinds het begin van 2020 en is een succes met wekelijks meer dan 10 
deelnemers. 

 Wandel-, fiets-, en gymgroepen zijn deels stopgezet conform de geldende maatregelen. De 
wandelgroep had wekelijks ong. 16-20 deelnemers. De Fietsgroep wekelijks ong. 20-24 
deelnemers. De Gymgroepen in Wilp en Terwolde beide ong. 12 deelnemers per week. 

 We waren al ver in de organisatie voor een beweeg- en ontmoetingsdag op het Marktplein, i.c.m. 
de voorronde van het NK Knikkeren. Helaas hebben we deze activiteit moeten cancelen.  

 Hetzelfde geldt voor de activiteit ‘Klein Geluk’, een speciale dag voor senioren met diverse 
workshops.  

 Ook een Fietsinformatiedag hebben we helaas moeten cancelen.  
 
Alternatieve activiteiten 
Er zijn verschillende acties in de Coronaperiode opgezet, met name gericht op zwakkeren in de 
samenleving. Hierbij is o.a. samengewerkt met de Rotaryclub, dorpscontactpersonen, 
dorpsbelangenverenigingen, Stichting Wilp Staat Op en Stichting Tamara.  
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 Voor een uitgebreid overzicht kan wordt doorverwezen naar het overzicht van Team Samenleving. 

 Daarnaast is getracht het online hulpaanbod (via KijkindeKernen.nl) zoveel mogelijk te koppelen 
aan offline hulpvragen en -aanbod (via het Voorster Nieuws).  

 In totaal is er 25 weken één of meerdere speciale pagina(s) opgeleverd voor het Voorster Nieuws. 

 In de tweede coronagolf onder een andere titel en vormgeving, namelijk: #VoorstVoorElkaar. 
Vanwege verschillende positieve reacties hebben we besloten deze pagina’s voort te zetten in 
2021. 

 In april heeft de Buurtsportcoach een ‘Quarantaine Quiz’ gemaakt voor het Voorster Nieuws. 
Hierop werden 65 inzendingen ontvangen. 

 Samen met een leerling van het gymnasium is er een alternatieve opdracht voor haar gymlessen 
uitgevoerd. Hier is de poster ‘Journaalgymnastiek’ uit voort gekomen die breed verspreid is. 

 

Kijk in de Kernen 

 Het opzetten en implementeren van de sociale kaart is afgerond in het eerste halfjaar.  

 Meer dan 300 verschillende organisaties zijn hier nu op terug te vinden.  

 In zijn totaliteit staan er 550 pagina’s op het platform. Dit zijn ondernemers, bedrijven, 
stichtingen, verenigingen, etc.  

 Via mailing en een webinar is getracht organisaties betrokken te houden bij het platform en tekst 
en uitleg te geven hierover. 

 In de eerste maanden van 2021 is het aantal bezoekers gestegen naar gemiddeld zo’n 2500 
unieke bezoekers per maand.  

 Aan het begin van de coronapandemie waren er uitschieters van 4289 unieke bezoekers per 
maand. 
 

Afbeelding 9: Wandelgroep Twello. 
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 Verder besteedt de Buurtsportcoach dagelijks aandacht aan de sociale media-kanalen van 
KijkindeKernen (Facebook en Instagram) en wordt er regelmatig over het platform gepubliceerd in 
het Voorster Nieuws. De wekelijkse agenda in het Voorster Nieuws is tijdens de tweede 
coronagolf komen te vervallen. Deze pakt de Buurtsportcoach weer op zodra versoepelingen 
activiteiten weer mogelijk maken.  

 
Voorst Actief 

 De website www.voorstactief.nl heeft een metamorfose ondergaan in 2020. Het platform is nu 
enkel gericht op sport- en bewegen.  

 De Buurtsportcoach houdt hierop het actuele aanbod bij, plaatst nieuwsberichten en onderhoudt 
het Facebook- en Twitteraccount van Voorst Actief.  

 
Duo-fiets 

 Een aanvraag bij de Boks Scholten Stichting werd gehonoreerd waarna de duo-fiets eind augustus 
in gebruik is genomen.  

 In samenwerking met De Koepel is er een online reserveringssysteem opgezet.  

 In 2020 is de fiets 7x gehuurd door inwoners uit de gemeente.  

 In 2020 is er gestart met de werving van vrijwillige beheerders voor de duo-fiets, 4 vrijwilligers 
hebben zich hiervoor aangemeld. 

 
Sport- en beweegakkoord 
Als onderdeel van de regiegroep is medegewerkt aan de totstandkoming van ons lokale sport- en 
beweegakkoord. Uiteindelijk hebben 61 partners het akkoord ondertekend. Eind 2020 is het akkoord 
opgeleverd en begin 2021 is het door onze Buurtsportcoach verwerkt tot een glossy. 
 
 

 

Afbeelding 4: Journaalgymnastiek (links) en de Duofiets (rechts). 
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Zeker bewegen 
Zeker Bewegen hebben we helaas niet kunnen vormgeven in 2020 vanwege Corona. Wel hebben we 
een verhelderende promofilm opgenomen met medewerking van enkele (ex)deelnemers. 
 

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) 
2. De werkgroep wegwijs dementie Voorst (uitvoerend) 
  
Doel en missie van het netwerk dementie is het creëren van een dementievriendelijke samenleving 
door samenwerken met en verbinden van preventieve en curatieve aanbieders, waar nodig richting 
meegeven en aansturen/faciliteren van de werkgroep, afstemmen van vraag en aanbod op elkaar en 
dorp/kern gericht te werken en tot slot ontwikkelen wat nodig is op basis van trends en vragen van 
mensen met dementie.  
 

 De werkgroep is in 2020 vijfmaal bij elkaar gekomen voor overleg. In het begin van het jaar fysiek, 
later online.  

 In maart hebben we nog fysiek de informatieavond ‘Notaris heb ik mijn zaakjes op orde?’ kunnen 
houden. Vijfenveertig belangstellende bezochten deze avond. Vanaf dat moment hebben we geen 
avonden meer kunnen organiseren.  

 De geplande informatieavond over “kennismaken met de geriater” hopen we in 2021 tot 
uitvoering te brengen.  

 De voorbereidingen voor de Wereld Alzheimer Dag hebben we helaas ook moeten annuleren. 

 Tijdens de online vergaderingen hebben we met elkaar gesproken over het aandacht blijven 
houden voor ondersteuning aan mantelzorgers en aan de ‘zorgvragers met geheugenproblemen 
en/of een vorm van dementie.  

 Het platform Dementie Voorst heeft twee keer overleg gehad. Het overleg had als doel om 
duidelijkheid te creëren t.a.v. de functie van dit platform en een akkoord van de betrokken 
partijen dat ze zich aansluiten bij dit overleg en het doel nastreven. 

 Het overleg is in 2020 gericht geweest op versterking van samenwerking in de keten en in het 
bijzonder aanscherping van afspraken over de wijze waarop we met elkaar de instroom 
organiseren. 

 

Buurtbemiddeling 
Buurtbemiddeling is vanaf 2019 voor alle inwoners binnen de gemeente beschikbaar. Hierbij worden 
inwoners geholpen om burenruzies en problemen in de relatie tussen buren op te lossen. De dienst 
wordt in samenwerking met politie en woningbouwvereniging uitgevoerd.  
 
Deskundigheidsbevordering 

 Met andere coördinatoren zijn zeer frequent ervaringen uitgewisseld via Teams en Zoom. 

 Vanwege Corona was het niet mogelijk om fysiek aan deskundigheidsbevordering voor de 
vrijwillige buurtbemiddelaars te doen. Daarom is er gekozen voor een online cursus, waarbij 
telefonisch bemiddelen aan de orde is gekomen. De handvatten die tijdens deze cursus zijn 
verkregen, kunnen ook gebruikt worden bij het fysiek bemiddelen. 

 Er is een bijeenkomst geweest met de vrijwillige buurtbemiddelaars. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
ervaringen uitgewisseld, aandachtspunten besproken en wensen t.a.v. intervisie en training 
geïnventariseerd. Ook hebben de coördinatoren een presentatie gegeven over Mens en Welzijn 
Voorst. Zo kunnen de Buurtbemiddelaars ook een rol spelen in klanten informeren over wat de 
welzijnsorganisatie hen nog meer kan bieden. 
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Bemiddelingen 

 Vanwege Corona zijn dit jaar minder bemiddelingsgesprekken gevoerd. Door melders een 
luisterend oor te bieden of te coachen is het toch mogelijk gebleken om een groot aantal zaken 
zonder bemiddelingsgesprek op te lossen. Per casus werd bekeken of de zaak beter uitgesteld kon 
worden tot er weer ‘traditionele’ bemiddeling mogelijk was of dat er beter voor een alternatief 
gekozen kon worden, bijvoorbeeld telefonisch bemiddelen of het telefonisch coachen van buren. 

 Op het moment dat er weer wat versoepelingen door het Kabinet waren doorgevoerd is 
grotendeels de ‘traditionele’ bemiddeling opgepakt met inachtneming van de RIVM-maatregelen. 

 Er waren in 2020 zeven bemiddelaars aan de organisatie verbonden. Twee zijn nieuw en in het 
begin van 2020 opgeleid.  

 Er zijn 27 intakes geweest voor Buurtbemiddeling in 2020. Het ging hierbij 10 keer om 
koopwoningen en 16 keer om huurwoningen. Ook was er in één casus sprake van zowel een 
koopwoning (buur A) als en een huurwoning (buur B).  

 Hiervan zijn 11 zaken in 2020 opgelost door bemiddeling of coaching.  

 Er zijn nog 6 lopende bemiddelingen. 
 
Zichtbaarheid  

 Er zijn meerdere artikelen geschreven over prettig samenleven in de buurt in Coronatijd. Deze 
artikelen zijn op sociale media en in het Voorster Nieuws geplaatst. Eén artikel is verschenen in de 
special ‘Fijn en veilig wonen’. Deze special is tot stand gekomen in samenwerking met de 
gemeente Voorst. 

 In oktober 2020 heeft een buurtbemiddelaar op verzoek van IJsseldal Wonen een interview 
gegeven. In het interview heeft de bemiddelaar verteld over zijn werk als vrijwillige 
buurtbemiddelaar. Het interview is gepubliceerd in de Nieuwsbrief van IJsseldal Wonen, op hun 
Facebookpagina en op Kijk in de Kernen. 

 
Samenwerking 

 Er is regelmatig contact met de woonconsulenten van IJsseldal Wonen. Tijdens deze contacten 
vindt er overleg plaats over diverse casussen, evaluatie over de samenwerking, sparren met elkaar 
over hoe een bepaalde situatie het beste kan worden aangepakt etc. 

 Tijdens het Stuurgroep overleg van 5 januari 2021 (overleg tussen IJsseldal Wonen, Gemeente 
Voorst en Mens en Welzijn) is de samenwerking en tevredenheid over Buurtbemiddeling 
geëvalueerd. Dit bleek naar volle tevredenheid. 

 
Vooruitblik 2021 
In 2021 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 2021 zal, zodra dit weer fysiek mogelijk is, een voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd worden voor de klantcontactcenter medewerkers van IJsseldal Wonen. Doel is hun 
medewerkers goed informeren over Buurtbemiddeling, zodat zij hun klanten (huurders) goed kunnen 
informeren en doorverwijzen naar Buurtbemiddeling. Verder zullen we in 2021 weer inzetten op 
deskundigheidsbevordering voor de vrijwilligers. Mogelijk zal dit in samenwerking gaan met 
Buurtbemiddeling in Brummen.  



 

 46 

 

 
 
Woningcheck 
De woningcheck van Mens en Welzijn Voorst laat tal van mogelijkheden zien om een koop- of 
huurwoning te verbeteren en/of levensloopbestendig te maken. Iedereen in de gemeente Voorst kan 
een woningcheck aanvragen waardoor de mogelijke aanpassingen in beeld komen. Mensen van 60 tot 
ongeveer 80 jaar vormen de hoofddoelgroep. 
 

 In de eerste helft van 2020 zijn diverse voorbereidingen getroffen om te gaan werken met de 
woningcheck/huistest van Mijn Huis Op Maat.  

 Er hebben verschillende kennismakingen plaatsgevonden. Zo is er contact geweest met Stichting 
Welzijn Lochem en Koppelswoe om de ervaringen over de woningcheck te bespreken, tips en 
adviezen t.a.v. het project te ontvangen. Daarnaast is er kennisgemaakt en afgestemd met de 
Beleidsadviseur duurzaamheid van de gemeente Voorst.  

 Er is met een aantal ondernemers kennisgemaakt voor de ‘Ondernemerslijst’ (Welke ondernemers 
kunnen verbetermogelijkheden in huizen realiseren?). 

 Er heeft afstemming plaatsgevonden met IJsseldal Wonen m.b.t. vergoedingen voor 
woningaanpassingen en met de Wmo klantmanagers over wie contactpersoon wordt rondom de 
Woningcheck.  

 Er is een flyer gemaakt en er is een tekst voor de website opgesteld. 

 Er zijn vrijwilligers geworven (3), VOG’s aangevraagd en taakomschrijvingen opgesteld. 

 Eén van de vrijwilligers heeft in 2020 al een training kunnen volgen.  
 
 

Casusbeschrijving  
Buur A belt de coördinator en geeft aan overlast te ervaren van de zoon van de buren.  De zoon 
rook wiet in de tuin. Dit vindt ook regelmatig in de late avonduren plaats. Als zijn moeder thuis is, is 
er niets aan de hand. Buur A heeft de buurvrouw en zoon hier wel over aangesproken, maar het 
heeft geen effect gehad. Gisteravond waren er ook vrienden en waren ze tot laat nog in de tuin 
wiet aan het roken. Zijn vrouw heeft een app gestuurd naar de buurvrouw, maar kreeg vanochtend 
bericht van de buurvrouw dat het niet zo was en dat ze respect moesten hebben voor hen. Meneer 
wil graag Buurtbemiddeling. 
 

Er vindt een intake plaats bij buur A door 2 vrijwillige buurtbemiddelaars. Tijdens dit intakegesprek 
kan buur A zijn verhaal doen en toelichten waarvan hij nu precies last heeft. Daarna maken de 
bemiddelaars een afspraak met buur B en ook zij krijgt de gelegenheid om haar verhaal te doen. 
Buur B geeft aan dat zij last heeft van de blaffende honden van buur A. Beiden stemmen in met een 
bemiddelingsgesprek. 
 
Dit bemiddelingsgesprek vindt plaats op ‘neutraal’ terrein. Buur B geeft uitleg over de situatie van 
haar zoon, en de reden voor zijn verminderde stabiliteit. Daar zit een positieve ontwikkeling in. 
Duidelijk is dat buur B het roken van wiet en het ontvangen van vrienden tijdens haar afwezigheid 
absoluut afwijst. Ze vraagt om wat meer begrip en steun van de buur A. Beide klagen over de 
roddelsfeer in de (nieuwe) straat. Beiden wijzen het achterbakse af. Buur A uit zijn waardering voor 
buur B. Buur B geeft aan dat één van zijn twee honden problemen geeft. Vanwege de ouderdom 
van deze hond, zal dit waarschijnlijk geen jaar meer duren. Er worden afspraken gemaakt over het 
gebruik van Whatsapp (dat altijd tot irritatie leidt) en over de wijze van elkaar benaderen. 
 
Beide buren zijn blij met het bemiddelingsgesprek. De lucht is geklaard. 
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In de voorbereidende fase merkten we dat er bijsturing 
in het project nodig is om het project te laten slagen. 
Hierover is de gemeente eind 2020 geïnformeerd en 
mee akkoord gegaan. Het gaat om: 

 Een tussenstap zetten: mensen informeren en bewust 
maken op het gebied van veilig en comfortabel wonen; 

 Een eigen woningcheck ontwikkelen. 
 
Overige voorbereidingen volgen in 2021, waarna er 
gestart wordt met het daadwerkelijk uitvoeren van de 
woningchecks. 
 

4.4.5 Samenwerking 
 
Als het gaat om het activiteitenprogramma 
‘Gezondheid en Leefbaarheid’ werkten we nauw samen 
met: 

 Gemeente Voorst  

 IJsseldal Wonen 

 Stichting Welzijn Lochem 

 KoppelSwoe 

 Ondernemers 

 Voorster Nieuws 

 Dorpscontactpersonen 

 Dorpsbelangenorganisaties 

 Fietsersbond 

 Zwembad de Schaeck 

 De Koepel 

 Buurtsportcoaches 

 NOC*NSF 

 Gelderse Sportfederatie 

 Voorst Actief on Tour 

 Tijssen Weerbaarheid 

 Sportverenigingen 

 De Passerel 

 Rotary 

 Fysiotherapiepraktijken 

 Sensire en Martha Flora 
 

  Afbeelding 5: Artikel ‘Veilig en fijn wonen’.  
  Voorster Nieuws op 24 juni 2020 
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4.5 Cultuur voor Iedereen 
 
4.5.1 De Cultuurcoach: verbinden van kunst & cultuur met welzijn i 
 
In 2020 heeft Mens en Welzijn Voorst in samenwerking met Bibliotheek Brummen|Voorst een aanbod 
gedaan voor de inzet van een cultuurcoach in de gemeente Voorst. Met dit gezamenlijke aanbod 
willen we een stevige basis leggen voor een cross-sectorale samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg 
en welzijn.  
 

4.5.2 Doelen 
 
Met het programma ‘cultuur voor iedereen’ streven we drie doelen na: 
 
1. Een leven lang deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken: 

- het vergroten van cultuurbereik onder jongeren, hen faciliteren om zelf uitdrukking te 
geven aan hun culturele beleving en stimuleren van talentontwikkeling 

- verbinden van ‘jong’ en ‘oud’ rondom het thema cultuur, terugdringen van eenzaamheid 
- cultuurontwikkeling binnen alle kernen van de gemeente 
- het via cultuur, ontmoeting en stimuleren van netwerken bijdragen aan leefbaarheid in de 

kernen 
- bij elkaar brengen van vraag en aanbod 

 
2. Duurzaam versterken en innoveren van cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld 

op het gebied van besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen: 
- het uitbrengen van advies aan en ondersteunen van organisaties en initiatiefnemers op 

het gebied van culturele activiteiten  
- het stimuleren van kennisuitwisseling tussen organisaties in het professionele- en 

amateurcircuit 
- begeleiden en coachen van cultuurprojecten 

 
3. Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen. Bijvoorbeeld tussen gemeentelijke 

beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde en commerciële sport en cultuur, organisaties 
in onderwijs, BSO/kinderopvang, welzijn, zorg en het bedrijfsleven: 

- verbindingen zoeken, ontmoeten en samenwerken en stimuleren van samenwerking in de 
(lokale en regionale) culturele sector en tussen deze sector en andere sectoren zoals 
welzijn, zorg en onderwijs 

 

4.5.3 Status projecten 
 
Respect project ‘Jaar van Elkaar’  
Project bevindt zich in de startfase. Het is een project in samenwerking met Voorst onder de Loep, de 
Bibliotheek en Mens en Welzijn Voorst. Doel is om het thema Respect en mogen zijn wie je bent op de 
kaart te zetten in Voorst. Er is een logo ontwikkeld, een pitch en een pagina op Kijk in de Kernen. Een 
dorpsestafette krijgt vorm door samenwerking met CV Circus Voorst, Human Library, Brievenproject 
‘Tante Terwolde en Ome Voorst’. 
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4.5.4 Resultaten 
 
Kunsteducatie 

 2 SKGB scholen St. Martinus / St. Antonius hebben we gekoppeld aan muziektheaterproject PEER 
(operavoorstelling in Gelderland en Overijssel, door De Nederlandse Reisopera en het PHION 
orkest).  

 Vervolgvraag die hieruit is voortgekomen is het koppelen van muziekverenigingen aan dit project. 
De twee scholen zijn erg enthousiast over dit muziekproject. 

 Kindcentrum Wilp-Achterhoek zijn door de cultuurcoach gekoppeld aan beeldend kunstenaar 
Jojanneke Dekens voor het verzorgen van kunstlessen voor onder- en bovenbouw voor 1 dag. 
Voor beide was dit een inspirerende en positieve ervaring. 

 Kindcentrum Wilp-Achterhoek vraagt ieder kwartaal input bij het vormen van een creatief 
lesprogramma. 

 We hebben ondersteund bij het opzetten van de pilot kunsteducatieprogramma (oriënterende 
fase) met de Kunstkring en 5 Archipel basisscholen (De Bongerd, Kindcentrum Wilp-Achterhoek, 
De Hagewinde, De Hietweide en de Wiekslag). 

 Convenant MMidK gekoppeld aan schoolbestuur PCBO Voorst.  

 We hebben geadviseerd en ondersteund bij het opzetten van een jongerenexpo bij de Kunstkring, 
voor en door jongeren van Pampus voor het najaar 2021. 

 
Cultuurparticipatie 

 In het kader van de ‘open-monumenten-dag’ hebben we diverse koppelingen kunnen maken in 
samenwerking met de Bibliotheek: 

- Workshop Fotografie laten ontwikkelen door fotografe Yvette Rottink, “Fotografeer een 
Monument.” 

- Samen met de Bibliotheek, Oudheidkundige Kring Voorst en het vertelgenootschap 
Apeldoorn een activiteit ontwikkeld: “Brief schrijven aan de Dikke Hertog van Gelre”. Deze 
activiteit bestond uit de performance van het verteltheater over de Dikke Hertog van 
Gelre, een brief schrijven aan de Dikke Hertog en daarna een presentatie over Ruïne de 
Nijenbeek door het OKV. 

 Tekenwedstrijd ‘De Kunst van het samenleven’ uitgezet bij Kunstkring, Zozijn en Gelre Thuiszorg 
waar zes deelnemers aan hebben meegedaan. Dit is positief ontvangen. Er volgt nog een Expo 
nadat alle tekeningen door de winnares gemaakt zijn voor de flyer van Mens en Welzijn Voorst. 

 Opzetten van ‘Kunst in de openbare ruimte’ bij de nieuwe wijk de Schaker in Twello (oriënterende 
fase). Inspiratie is het 2000 jaar oude lijksilhouet gevonden op die plek, de eerste bewoner van de 
Schaker. 

 De cultuurcoach heeft de Kunstkring ondersteund bij uitrollen van een plan voor de IJsselbiënnale 
KLIMAGIE. 

 We hebben geadviseerd en gefaciliteerd bij het nieuwe culturele podium voor amateurkunst door 
St. Sint Martinuskerk Bussloo  

 De Cultuurcoach heeft twee-wekelijks online muziek maken gefaciliteerd door een inwoner van 90 
jaar met 7 deelnemers van de dagbesteding. 

 
De culturele sector in Voorst wordt hard geraakt door de corona maatregelingen. Er mag geen muziek 
gemaakt worden, geen culturele activiteiten plaatsvinden, theatervoorstellingen en concerten 
gegeven worden, geen carnaval of culturele festivals georganiseerd worden. Hierdoor heeft o.a. de 
MuziekExperience geen doorgang gevonden, het PampHip festival bij Pampus met een cultureel 
podium voor alle dorpen.   
 
 
Vooruitblik 2021 
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De cultuurcoach wil doorgaan met het uitbreiden van het netwerk.  Onder andere door het bereiken 
van alle 18 basisscholen in de gemeente Voorst (nu met 8 bassischolen contact). Daarnaast zal o.a. 
ook aandacht zijn voor alle muziekverenigingen en koren. 

 
4.5.5 Samenwerking 
 
Er is door de cultuurcoach samengewerkt met: 

 Alle collega’s van Mens en Welzijn Voorst en Bibliotheek Brummen|Voorst. 

 Voorst onder de Loep 

 Coördinator Maatschappelijke Initiatieven Gemeente Voorst 

 SKGB scholen St. Martinus / St. Antonius  

 Muziektheaterproject PEER (operavoorstelling in Gelderland en Overijssel, door De Nederlandse 
Reisopera en het PHION orkest).  

 Kindcentrum Wilp-Achterhoek  

 Beeldend kunstenaar Jojanneke Dekens  

 Kindcentrum Wilp-Achterhoek  

 Vijf Archipel basisscholen (De Bongerd, Kindcentrum Wilp-Achterhoek, De Hagewinde, De 
Hietweide en de Wiekslag). 

 MMidK  

 PCBO Voorst 

 Jongerenexpo bij de Kunstkring 

 Pampus  

 Fotografe Yvette Rottink 

 Oudheidkundige Kring Voorst  

 Het vertelgenootschap Apeldoorn 

 De Kunstkring 

 Zozijn 

 Gelre Thuiszorg 

 IJsselbiënnale KLIMAGIE. 

 St. Sint Martinuskerk Bussloo  
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5 Dagbesteding (WMO) 
 
In 2020 had Mens en Welzijn Voorst in totaal 5 nieuwe aanmeldingen voor de Wmo-geïndiceerde 
dagbesteding waarvan 1 nieuwe aanmelding i.v.m. tijdelijke noodopvang vanwege de sluiting van de 
dagbesteding waar deze cliënt was voordat we te maken kregen met Corona. Er zijn 16 trajecten 
beëindigd gedurende het jaar. In de meeste gevallen vanwege overgang naar de WLZ i.v.m. onder 
andere opname.  
 
Wat betreft de WMO-dagbesteding zagen we in 2020 een flinke terugloop op de instroom én 
uitstroom naar de WLZ. Zoals reeds aangegeven heeft de reguliere dagbesteding ook op een laag pitje 
gedraaid. De ontwikkelingen die in 2019 nog actueel waren (versterking samenwerking in de 
algemene voorziening, grotere variëteit in de samenstelling van de deelnemersgroepen, toename 
kwaliteit en nieuwe zorgproducten) zijn hiermee onder invloed van Corona in 2020 gestagneerd. Hier 
tegenover hebben we digitale vormen van dagbesteding zien ontstaan. 
 
Een belangrijke ontwikkeling voor de dagbesteding bestond in 2020 uit de dagbesteding Corona-proof 
inrichten. Het gaat dan om voldoende afstand, hygiënemaatregelen, triage, groepsgrootte, stoppen 
met de maaltijden, inrichting van de ruimte, afspraken met samenwerkingspartners, informeren van 
deelnemers en andere vormen van dienstverlening (digitaal en telefonisch).  
 
Ook is er wederom veel aandacht voor de kwaliteit en bedrijfsvoering voor de dagbesteding geweest 
en ook veel aandacht voor de financiële compensatie vanuit gemeente en het ministerie in verband 
met teruglopende omzet door dalende instroom.  
 
Tot slot is in 2020 met de gemeente onderzocht wat de mogelijkheden zijn om als Mens en Welzijn 
Voorst door te ontwikkelen naar een brede lokale welzijnsorganisatie met behoud van een vorm van 
dagbesteding in de vorm van een inloopvoorziening vanuit de algemene voorziening. Dit heeft richting 
einde van het jaar geleid tot een forse koerswijziging en opzeggen van de raamwerkovereenkomst van 
waaruit we de maatwerk-dagbesteding bieden. Dit betekent dat we vanaf 2021 de dagbesteding 
vanuit deze overeenkomst stoppen. 
 
Vooruitblik 
De dagbesteding zoals we die nu kennen stopt vanaf 2021 en gaat over in een inloopvoorziening. Dit 
sluit aan bij de behoefte die we signaleren aan verschillende vormen van ontmoeting, het 
samenbrengen van mensen met een verschillende achtergrond en het zorgen van inwoners voor 
elkaar.  
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6 Arbeidstoeleiding 
 
Hoewel in 2019 flinke slagen gemaakt waren waar het gaat om de professionalisering van het 
onderdeel arbeidstoeleiding is deze ontwikkeling, mede door Corona, in 2020 behoorlijk gestagneerd. 
Een andere belangrijke oorzaak was het vooruitzicht op de koerswijziging dat in 2020 concreet werd. 
Hierdoor is het accent voor beschut werk en dagbesteding in 2020 komen te liggen op consolidatie en 
het onderzoek naar mogelijkheden voor een overdracht van deze diensten naar andere bedrijven. Hier 
zijn we in de loop van het 2e halfjaar van 2020 goed in geslaagd. Zo is het Beschut Werk overgegaan 
naar Passerel en de producten in de arbeidstoeleiding naar ABC de Cirkel. 
 
Trajectbegeleiding 
Net als in 2019 zagen we ook in 2020 binnen trajectbegeleiding meer uitstroom dan instroom. In 
totaal hebben we binnen trajectbegeleiding 34 trajecten begeleid waarvan 26 werkfit / trajecten 
(meestal in combinatie met dagbesteding), 5 trajecten arbeidsplaatsing en 3 UWV trajecten. De 
terugloop van het aantal aanmeldingen heeft grotendeels te maken met de beperkingen en aandacht 
die de Corona-pandemie met zich mee brachten.  
 
In 2020 stonden wat betreft arbeidstoeleiding vooral twee ontwikkelingen centraal: anticiperen op de 
Corona-pandemie en de consequenties van de koerswijziging. Een groot deel van het jaar kon er geen 
regulier werk worden geboden door sluiting van locaties en door beperkte groepsgrootte. 
Tegelijkertijd zagen we ook ondernemers waar we mee samenwerkten hun koers wijzigen. 
Opdrachten vielen stil of weg. Veel van onze eigen contacten met de klanten verliep digitaal en/of 
telefonisch. Ondanks de pandemie is wel met alle klanten contact onderhouden en gezocht naar een 
alternatieve invulling van werk en/of dagbesteding tot aan verpakkingswerkzaamheden thuis toe. 
 
Daarnaast hebben we met gemeente en Passerel gekeken naar alternatieven voor de WSW. Hieruit is 
uiteindelijk voortgekomen dat Passerel het WSW bereid was over te nemen. Dit bood een mooie 
oplossing voor de inzet om de effecten van het afstoten van dit werk door ons voor de klanten te 
minimaliseren. Met de overname door Passerel konden zij immers in de Kruidentuin blijven.  
 
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 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: 

 De organisatie te maken heeft met een aantal jaren achtereen dalende reserves.  

 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 het onderstaand overzicht wordt de realisatie 2020 vergeleken met de begroting 2020 en de 
begroting voor 2021. 
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Het resultaat van 2020 kan net als in 2019 grotendeels teruggevoerd worden op een sterk 
fluctuerende en in 2020 dalende inkomsten uit de dagbesteding en op structureel verlieslijdende 
onderdelen. Er was in 2020 wederom meer uitstroom dan instroom binnen de WMO dagbesteding en 
trajectbegeleiding. De Coronacrisis speelde hierin een belangrijke rol. Andere belangrijke factoren die 
het resultaat hebben beïnvloed, zijn de reorganisatie en de verwerving van additionele middelen via 
fondswerving.  
 
We verwachten dat het effect van de Corona-maatregelen op termijn druk gaat zetten op de 
overheidsuitgaven. Het is niet onwaarschijnlijk dat op termijn zorgkosten een halt toe geroepen zullen 
moeten worden. Hierop hebben we in 2020 actief ingespeeld door onder andere met de gemeente in 
gesprek te gaan over dienstverlening op het gebied van preventie en ontwikkeling van nieuwe vormen 
van dienstverlening. De kracht van Mens en Welzijn Voorst ligt in het leveren van een bijdrage aan het 
voorkomen van problemen. Hiermee voorkomen we de inzet van meer specialistische en vaak 
duurdere professionele inzet.  
 
Algemeen uitgangspunt is dat de begroting geen tekorten vertoont en dat Mens en Welzijn Voorst 
over voldoende weerstandsvermogen blijft beschikken met een minimale solvabiliteit van zestig 
procent. Doordat we het negatieve resultaat 2020 hebben kunnen beperkingen, ook door minder 
inzet van personeel, hebben we de solvabiliteit redelijk op peil kunnen houden. In de begroting 2020 
waren bovendien reserves opgebouwd de reorganisatie en bijhorende training van medewerkers en 
zijn reserveringen gedaan op inkomensbestanddelen. Dit wordt zichtbaar in de volgende paragrafen. 
 

7.2 Meerjarenoverzicht 
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7.3 Analyse en financiële positie 
 

 
 

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. 
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7.5 Toekomstparagraaf 
 

Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn we als stichting financieel gezond. De relatie met de belangrijkste 
financier, gemeente Voorst is uitstekend en er zijn goede afspraken gemaakt met de gemeente 
Voorst. Er is een ‘nihil-resultaat’ begroot.  Bij het opstellen van de begroting 2021 is rekening 
gehouden met de kosten en investeringen die nodig zijn in het kader van de koerswijziging en een 
mogelijke toekomstige verhuizing in verband met de afloop van het project Klein Twello. Hier hoort 
ook bij dat alle dagbesteding vanaf half maart tot half juli vorig jaar tot een minimum is beperkt. Voor 
de WMO-geïndiceerde dagbesteding, het Beschut Werk en het welzijnswerk is Mens en Welzijn 
Voorst hierin voor een deel gecompenseerd, voor de arbeidsmatige dagbesteding en activering niet. 
Vanaf 2021 verwerft Mens en Welzijn Voorst geen inkomsten meer uit de maatwerkvoorzieningen. Dit 
is in financieel opzicht deels gecompenseerd door financiering via subsidie. Daarnaast slagen we er 
steeds beter in om extra financiering te realiseren via fondsen. Hiermee kunnen we onze 
dienstverlening innoveren.  
 
 
 
 
 
 


