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Inleiding
Voor u ligt de derde en tevens laatste rapportage van 2016. Er is te lezen dat er in het laatste kwartaal
leuke activiteiten zijn georganiseerd door verschillende projecten om hun vrijwilligers te bedanken
voor hun inzet, maar ook om vrijwilligers en deelnemers gezamenlijk een gezellige avond te bezorgen.
Daarnaast kunnen we concluderen dat er het afgelopen jaar een stijgende lijn is te zien in het aantal
vrijwilligers wat zich heeft aangemeld bij het steunpunt vrijwillige inzet en is er een record aantal ritten
gereden met AutoMaatje.
De jonge mantelzorgers hebben we kunnen bereiken door leuke activiteiten te organiseren. De focus
is ook komen te liggen bij statushouders. Beide doelgroepen hebben ook in 2017 de aandacht.
Een hoogtepunt was toch wel het bezoek van Hare majesteit Maxima die een bezoek bracht aan
Welzijn Barneveld in het kader van Trots & Toekomst. Ze sprak met verschillende deelnemers en
vrijwilligers en was zeer geïnteresseerd in hoe het project verloopt.
In de bijlage, bladzijde 38, vindt u het civil society plan. Dit plan is geschreven in 2015 en de acties zijn
grotendeels uitgevoerd. Uiteraard gaan we verder met de acties, maar het plan wordt hierbij
afgesloten.

Wij wensen u veel leesplezier!

Algemene cijfers Welzijn Barneveld
Aantal beroepskrachten
Aantal fulltimers
Aantal parttimers
Aantal ZZP'ers
Aantal FTE
Totaal aantal actieve vrijwilligers binnen Welzijn Barneveld

23
2
21
1
14,1
482

Vrijwilligers
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Voortgang
In de afgelopen periode heeft menig burger Steunpunt Vrijwilligerswerk gevonden. Middels
internet, de krant, via-via of door gebruik te maken van het spreekuur. Inmiddels draait het
spreekuur voor vrijwilligers 1,5 jaar. Kijkend naar de inloop op een gemiddelde dinsdagmiddag, kan
er geconcludeerd worden dat het spreekuur onder de bevolking van de gemeente Barneveld
bekend is. Burgers komen regelmatig binnen lopen om meer informatie over een vacature op te
vragen of om samen de mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk door te nemen. De
reden om vrijwilligerswerk te gaan doen verschilt per persoon. Ondanks dat voor de meeste
mensen een vrijwilligersplek te vinden is, zien we een stijging in complexe intakegesprekken. Deze
vrijwilligers hebben meer begeleiding nodig bij een bemiddeling en in de uitvoering van de
werkzaamheden vraag het ook om meer begeleiding van de organisatie.
Naast dat we veel persoonlijke bemiddelingen hebben gedaan, wordt er ook regelmatig gebruik
gemaakt van de online vacaturebank. De vacaturebank is een mooi, laagdrempelig middel om met
potentiële vrijwilligers in contact te komen. De ene vrijwilliger schrijft zich gelijk in voor een
vacature, de ander registreert zichzelf alleen en is nog oriënterend. Door al wel de contactgegevens
te hebben, geeft dit het Steunpunt de mogelijkheid om het contact aan te gaan. Door het
persoonlijke contact kan er goed aangesloten worden bij de vraag en waar nodig maatwerk
geleverd worden. Daarnaast weten organisaties ons goed te vinden en plaatsen regelmatig
vacatures.
In oktober is vanuit het Steunpunt een bijeenkomst voor zorgcoördinatoren geïnitieerd om met
elkaar te praten over vrijwillige inzet. Centraal stond de inzet van de vrijwilliger met een rugzakje.
Deze 'rugzak' kan op allerlei manieren gevuld zijn en vraagt daarom van organisaties een goede
aanpak, wil er een mooie samenwerking tot stand komen. Stichting MEE was bij dit overleg
aanwezig om informatie te geven over hoe om te gaan met vrijwilligers die extra begeleiding nodig
hebben.
De zorgcoördinatoren hebben behoefte om met meer regelmaat bij elkaar te komen. Er vinden
binnen de organisaties veel veranderingen plaats, waarin ook gezocht moet worden naar een
goede plek en rol voor de vrijwilliger. Teams worden zelfsturend, waardoor er ook meer
samengewerkt moet worden mét de vrijwilliger in plaats van dat het losse teams/groepen zijn.
Het wordt als belangrijk ervaren om te weten waar organisaties mee bezig zijn en hoe de
ervaringen zijn. Met elkaar besloten om deze bijeenkomst tweejaarlijks te organiseren.
In november vond de tweede scholingsavond van 2016 plaats. Vrijwilligers, afkomstig van
verschillende organisaties, waren hierbij aanwezig om hun kennis aan te vullen over allerlei
verschillende actuele thema's. Meer informatie over deze scholingsavond staat in het hoofdstuk
'Training en advies'.

Op 17 december hebben wij de vrijwilligers bedankt voor hun inzet tijdens het
vrijwilligersevenement Candlelight. Voor hapjes en drankjes was gezorgd met de daarbij de
mogelijkheid voor ontmoeting. Tijdens dit event heeft de burgemeester de nominaties van de
vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.

De burgemeester, samen met de drie genomineerden voor de Vrijwilliger van het jaar.

Opbrengst 2016
^
Kwalitatieve opbrengsten
Er zijn meer vrijwilligers
Er zijn meer contacten met maatschappelijke organisaties
Er is een ruim scholingsaanbod voor vrijwilligers
Er wordt meer bemiddeld via de online vacaturebank
Kwantitatieve opbrengsten
Totaal aantal bemiddelingen vanaf 1 jan t/m 31 december 2016
•

Digitale bemiddeling

•
Persoonlijke bemiddeling
Totaal aantal trajecten Intensieve bemiddeling / Sociale activering
Totaal aantal trajecten beleidsadvisering en adviestrajecten
NL Doet
•
Aantal deelnemende organisaties NL Doet in Barneveld
PR
•

Nieuwsbrief Welzijn Barneveld (4x per jaar)

Prestatie in cijfers

135
75
60

14
12
32
7500

Vrijwilliger en participatie
Voortgang
In 2016 zijn in totaal 14 mensen aangemeld vanuit de gemeente voor het project Wegwijs. Vier
trajecten zijn in overleg met de gemeente afgerond. Vanuit het Steunpunt Vrijwilligerswerk
brengen we de competenties en interesses van de uitkeringsgerechtigden, die door de
gespreksvoerders van de gemeente Barneveld worden gestimuleerd om een maatschappelijk
nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij, in kaart. Vervolgens wordt met elkaar gekeken
waar mogelijk vrijwilligerswerk gedaan kan worden. Dit gebeurt ook in overleg met de betrokken
organisatie omdat het begeleiden van een vrijwilliger ook extra aandacht vraagt. Het is belangrijk
dat een organisatie dit kan bieden zodat er zo meer continuïteit ontstaat.
Met alle 14 aangemelde personen is er contact (geweest). Er zijn 2 personen bemiddeld naar
vrijwilligerswerk binnen een organisatie in de gemeente Barneveld. Met 2 personen is een traject
op dit moment niet mogelijk door ziekte of andere beperkingen.

Daarom is in overleg met de gemeente afgesproken deze 2 trajecten te stoppen. Dit alles bij elkaar
maakt dat vanuit Steunpunt met 11 mensen contact wordt onderhouden en gezocht wordt naar
geschikte vrijwilligersfuncties.
Voor het project Wegwijs geldt een aparte productafspraak met de gemeente Barneveld. En
daarmee valt deze inzet bulten de reguliere subsidie^
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Het project wordt uitgebreid
Er is goed contact tussen de gemeente en de medewerkers van het steunpunt vrijwillige inzet
Het steunpunt zorgt voor intensieve begeleiding.
Het steunpunt houdt contact met de maatschappelijke organisaties
Prestatie in cijfers
Kwantitatieve opbrengsten
Totaal aantal trajecten afgerond
Totaal actieve trajecten
10
Totaal aantal bemiddelingstrajecten in 2016
14
M e l d p u n t i n f o r m e l e hulp - Maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
In de afgelopen maanden is het project Informele hulp op gelijke voet voortgegaan als de
voorgaande maanden. Onder andere bij de Klusserij bleven de aanvragen binnenkomen. Een aantal
vragen kwamen binnen via hulpverleningsorganisaties die hulp zochten van vrijwilligers bij het
verhuizen naar of het bewoonbaar maken van een nieuwe woning. Door met elkaar samen te
werken is het met elkaar ook gelukt om iemand op korte termijn te helpen verhuizen naar een
nieuwe woning.
De samenwerking met organisaties, verenigingen, kerken, buurtinitiatieven en professionele hulp
is een belangrijke factor voor het kunnen bieden van passende hulp. Niet elke vraag wordt
automatisch gekoppeld aan een vrijwilliger vanuit Welzijn Barneveld, maar allereerst wordt er
gekeken of er verbinding gelegd kan worden met het eigen netwerk of een netwerk uit iemands
buurt.
Een mooi voorbeeld van deze samenwerking is de volgende reactie van een terugkoppeling van de
diaconie, van de protestante gemeente in Barneveld.
'Even een korte terugkoppeling naar jullie toe over de afgelopen tijd, enkel bedoeld om aan te geven
wat mede dankzij jullie is gelukt.
Mede dankzij jullie zie ik mevrouw opleven. Na de installatie van de traplift is via Icare een bed voor
boven geregeld en slaapt ze af en toe al weer boven! Dit ging overigens ook fantastisch: donderdag
bellen, vrijdag het bed gearriveerd. De rolstoel is inmiddels weer ingeleverd en ze denkt al dat ze
zich zo goed voelt dat ze wel met de rollator kan lopen...nou ja, dat rem ik maar iets af. Ze heeft
een fijn gesprek gehad met jou Alinda en de 2 vrijwilligsters (buurvrouwen) en hoe dit verder loopt,
loopt het. Zelf heb ik nog wat klusjes in het huis gedaan en dankzij al deze dingen straalt ze meer
de laatste tijd en is ze actiever. Tja, wat moet ik verder zeggen dan "heel erg bedankt" voor jullie
bijdrageV
Voortuitblik 2017
Aangezien de vragen binnen informele hulp in 2016 zijn toegenomen, verwachten we dat dit voor
2017 ook zal zijn. Nogmaals, samenwerking met elkaar is hierin erg belangrijk. We zullen blijven
investeren om de lijnen kort te houden en de hulp snel op gang te brengen.
Daarnaast zullen we dit jaar weer extra aandacht geven aan de vrijwilligers. In het voorjaar wordt
er een ontmoetactiviteit georganiseerd voor alle vrijwilligers van informele hulp om hen bij te

praten over het project, hen tips en adviezen te geven, eventuele vragen te beantwoorden en om
ze ook even gewoon in het zonnetje te zetten.
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Er zijn meer vrijwilligers voor informele hulp.
Er zijn meer contacten met vrijwilligers zoekenden (zowel organisaties als hulpvragers) betreffende
informele hulp.
Er is regelmatig contact met de vrijwilligers en hulpvragers zodat er een constante ontwikkeling is
binnen het werkveld.
Vrijwilligers
krijgen scholing op verzoek of in aanbod. Bijvoorbeeld, over
alzheimer,
oplossingsgericht werken, niet pluis etc.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
116
Totaalaantal hulpvragen Meldpunt informele hulp
•
•

Administratieve hulp / PC
Boodschappen doen

Klussendienst

9
25
23

Tuinwerkzaamheden

24

Lichte huishoudelijke ondersteuning
Bezoek

Hond uitlaten
Wandelen/rolstoel rijden
Algemeen
Vervoer + Begeleiding naar afspraken
Oppas
Totaal aantal vrijwilligers
Totaal aantal hulpvragen gekoppeld aan een vrijwilliger

126
88

Maatjes - Maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
Maatjesavond
Op 30 november werd er voor de deelnemers en vrijwilligers uit het Maatjesproject een gezellige
ontspannen avond georganiseerd. We mochten die avond 47 mensen uit het Maatjesproject
verwelkomen. De avond begon met een maaltijd en aansluitend werd er een bingo gespeeld. Bij
deze bingo waren leuke prijzen te winnen, met als hoofdprijs een heerlijke slagroomtaart. Aan
het einde van de avond kreeg iedereen een cadeautje, zodat niemand met lege handen naar huis
hoefde. Het was een geslaagde avond waarin er voor deelnemers de mogelijkheid was om
nieuwe mensen te ontmoeten.
Vriendenkringen
In december heeft een vriendenkring die tot stilstand was gekomen een doorstart gemaakt.
Nieuwe deelnemers hebben kennisgemaakt met mensen die al onderdeel van de groep
uitmaakten. De verwachting is dat deze vriendenkring de komende periode succesvol met elkaar
kan optrekken. De groep wordt ondersteund door twee vrijwilligers. Zij denken mee bij het maken
van afspraken en stimuleren de onderlinge interactie.

Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
De nieuwe maatjescontacten tussen deelnemers en vrijwilligers zijn succesvol.
Er zijn meerdere vriendenkringen waarin de onderlinge contacten opbouwend zijn.
Er zijn nieuwe vrijwilligers gevonden die met enthousiasme maatje worden.
Prestatie in cijfers
Kwantitatieve opbrengsten
154
Totaal aantal deelnemers
44
•
Instroom in het kalenderjaar
•

Uitstroom in het kalenderjaar

•
Nieuwe hulpvragen maatje (van nieuwe én reeds bekende deelnemers)
Totaal aantal vrijwilligers
•

Instroom in het kalenderjaar

•
Uitstroom in het kalenderjaar
Bemiddelingen
Totaal aantal vriendenkringen

45
55
90
26
20

•
•

Nieuwe vriendenkringen
Bijeenkomsten voor opzet van nieuwe vriendenkringen

37
3
2
4

•

Totaal aantal bemiddelde deelnemers in Vriendenkringen

15

DUO Project - maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
Samen met het bestuur van het Duoproject hebben we in de afgelopen maanden de overgang
van de coördinatie van het project naar Welzijn Barneveld verder mogelijk gemaakt. Na concrete
afspraken over welke taken Welzijn Barneveld voor haar rekening neemt is duidelijk geworden
dat de coördinatie vanaf 19 december door Welzijn Barneveld wordt opgepakt. Na een
sollicitatieprocedure is er een medewerker aangenomen die op 1 februari in dienst treedt. Voor
die tijd worden de werkzaamheden door de huidige medewerkers van Welzijn Barneveld
waargenomen.
Er is afscheid genomen van Jannine Kamman als coördinator van het Duoproject met een
drukbezochte receptie. In de weken daarvoor heeft zij een nieuwe projectgroep opgestart. Op 6
december vond hiervoor de startavond plaats. 11 inburgeraars en 11 Nederlandse mannen zullen
een jaar in koppels met elkaar optrekken. In de uitvoering van het project staan we in nauw
contact met het bestuur van het Duoproject. Zij organiseren samen met de nodige vrijwilligers ook
dit jaar het Duocafe en de spelletjesavonden; plekken waar deelnemers van het Duoproject en
statushouders elkaar kunnen ontmoeten, hun vragen kunnen stellen en met elkaar Nederlands
leren. We hopen zo met elkaar het Duoproject in 2017 succesvol voort te zetten.

Automaatje - Maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
Het is een goed jaar geweest voor AutoMaatje. Het aantal ritten is gestegen, alsmede de
vrijwilligers en ook het aantal deelnemers. Het is echt een succes.
Het is moeilijk om de uren van vrijwillige inzet te bepalen. Het varieert van een half uur tot drie
uur gemiddeld per rit.
In oktober hebben wij overleg gehad met ANWB en de Automaatje diensten uit Woerden en de
Ronde Venen om ervaringen uit te wisselen. Zie bijgaande foto.
Onderstaand een citaat van een gebruiker van Automaatje:
"iedere 2 weken wordt ik door een vrijwilliger van Automaatje naar de manege gebracht in
Arnhem. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Ouderenfonds. Op deze manier heb ik mijn hobby
weer op kunnen pakken"

Er zijn ook opnames gemaakt met onze vrijwilligers en gebruikers. Dit was begin december te
zien in Man bijt hond en Wakker Nederland.
Eén van de filmpjes vind u hier.
Eind 2016 hebben wij als Welzijn Barneveld een bijeenkomst georganiseerd voor onze
chauffeurs. Dat is altijd zinvol, omdat er dan allerlei zaken aan de orde komen die
verbeterd/veranderd kunnen worden.
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Het is een vervoersdienst waarbij vrijwilligers rijden met hun eigen auto. De vervoersdienst wordt
gecoördineerd vanuit Welzijn Barneveld.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal aantal vervoersaanvragen
1700
Totaal aantal vrijwilligers
50

10

Training en advies
Training en ondersteuning
Voortgang
Scholingsavond
Uit de evaluatie van vorig jaar is gebleken dat vrijwilligers het fijn vinden om, naast de reguliere
scholingsavonden waarin men twee workshops volgt, een workshop te volgen van drie uur. In
november heeft Welzijn Barneveld daarom wederom een scholingsavond georganiseerd waarin
men één workshop kon volgen om zo meer verdieping te kunnen geven per onderwerp.
Onderwerpen:
Eenzaamheid
Beleef Autisme
Ontwikkelingsgericht coachen
Omgaan met cultuurverschillen.
Ruim 85 vrijwilligers waren aanwezig om de scholingsavond bij te wonen. Bij binnenkomst werd er
een Italiaanse maaltijd geserveerd en was er tijd om elkaar te ontmoeten. Vervolgens startte de
workshops.
Ontwikkelingsgericht coachen
In het laatste kwartaal van 2016 is de derde training Ontwikkelingsgericht Coachen gegeven,
specifiek bedoeld voor vrijwilligers. Deze training telde 9 enthousiaste deelnemers. Door de
training zijn zij beter in staat om op een gestructureerde manier een hulpvrager verder te helpen
en hierin gericht te zijn op duurzame verbetering in de leefsituatie van de hulpvrager.
Aan het einde van de training heeft de enthousiaste groep hun certificaat ontvangen.
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Vrijwilligers worden geschoold voor de doelgroep.
Vrijwilligers kunnen zich verder ontwikkelen.
Vrijwilligers kunnen taken ondersteunen of overnemen van professionals
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal aantal geschoolde vrijwilligers
Totaal aantal aangeboden scholingsavonden
Totaal aantal deelnemers scholingsavonden
180
Totaal aantal deelnemers scholingsavond Signaleren niet Pluis
140
Totaal
aantal
gebruikers
ondersteuning
invullen
van 55
(belasting)formulieren
Totaal aantal
Coachen

deelnemers

aan

training

Ontwikkelingsgericht

28

Senioren
Ontmoeten, bewegen en sociale activering
Voortgang
In het nieuwe seizoen zijn we in samenwerking met Fysiotherapie Barneveld gestart met Fitles op
Maat. Er wordt daarbij gekeken naar het basisniveau van de deelnemers en welke doelen er zijn
op sportgebied. Inmiddels zijn er 11 mensen gestart. Wij proberen nog meer mensen te bewegen
hieraan mee te doen. Les van een fysiotherapeute spreekt aan.

11

Ook zijn wij gestart met creatieve workshops, 1 x per 2 maanden. Er hebben nog niet veel mensen
meegedaan, maar wij zullen hieraan nog meer media aandacht geven.
Dit najaar zijn wij gestart met (vooralsnog) 2 maandelijkse informatieve middagen. Hiervoor
hebben wij een enthousiaste vrijwilliger kunnen aantrekken. Voor het eerste onderwerp bleek al
veel belangstelling te bestaan. Dit betrof uitleg van een notaris die over belangrijke zaken rondom
overlijden en tips over wat mogelijk is in verband met schenkingen e.d. Op deze middag waren 55
mensen aanwezig. De tweede bijeenkomst Is in januari 2017 gepland en betreft "Voeding en
gezondheid".

Informatie middag notaris

Elke maand draait er een film bij Welzijn Barneveld, deze worden steeds beter bezocht.
In oktober draaide wij de film 'Still Alice' (over dementie). Hier zijn de maatjes van het project
"maatje dementie" ook voor uitgenodigd. In totaal zijn voor deze film 52 personen geweest.
Inloop digitale hulp: l x per maand kunnen mensen met hun vragen over tablet, smartphone etc.
terecht bij de vrijwilligers van HCC (Hobby Computer Club). Deze dienst is gratis. We zijn bezig om
dit uit te breiden naar andere dagen en locaties. Hierover zijn we in gesprek met NeboPlus en
Ruimzicht.
Straks kunnen de mensen elke week op een locatie in Barneveld terecht met hun vragen. Ook
mogelijkheden in Voorthuizen worden nu onderzocht.
Een deel van onze kegelaars in Voorthuizen deed mee als team " Welzijn Barneveld" aan het
regionale kegelkampioenschap. En daarbij werden zij eerste I Een trots team.
Met alle receptionistes (7 personen, bijna allemaal vrijwilligers) is een vergadering geweest om de
receptiewerkzaamheden af te stemmen, administratieve processen zoals Automaatje nogmaals
onder de aandacht te brengen en telefoonbeantwoording en doorverbinden etc.
Opbrengst 2016
Er hebben in deze periode relatief veel kwetsbare senioren gebruik kunnen maken van een
activiteit, waarbij zij andere mensen konden ontmoeten.
Prestatie in cijfers
Kwantitatieve opbrengsten
Totaal aantal activiteiten
44
Totaal aantal wekelijkse activiteiten ouderen
12

•

Totaal aantal maandelijkse activiteiten ouderen

•
Totaal aantal deelnemers zomerprogramma
Totaal aantal coördinatoren (Senioren)
•
Totaal aantal vergaderingen met coördinatoren
Totaal aantal gastvrouwen (Senioren)
Totaal aantal receptionistes (Senioren)

11
275
39
3
20
7

Coaching van senioren met beginnende ouderdomsklachten en dementie Maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
In oktober zijn er opnieuw 4 mensen getraind om maatje dementie te worden. Daaronder waren
2 mensen die al betrokken waren bij een familielid en een kennis die zij regelmatig bezoeken. Deze
mensen kunnen door het volgen van de cursus beter omgaan met de persoon met dementie en
vinden het daarnaast prettig om ondersteuning te krijgen in het proces.
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Er zijn 5 vrijwilligers geworven die zijn ingezet in een thuissituatie in overleg met

wijkverpleegkundigen.
Kwantitatieve opbrengsten
Totaal deelnemers Maatjesproject Dementie
Totaal aantal deelnemers op de wachtlijst
Totaal aantal bemiddelingen
Totaal aantal nieuwe deelnemers in het kalenderjaar
Totaal aantal gestopte deelnemers in het kalenderjaar
Totaal aantal vrijwilligers Maatjesproject Dementie
Totaal aantal nieuwe vrijwilligers in het kalenderjaar
Totaal aantal gestopte vrijwilligers in het kalenderjaar

Prestatie in cijfers
13

10
13
6
16
1 4
1

Preventief Bezoekproject 75 + en Woon Bewust (voorheen Blijvend Thuis)
Voortgang
Project Preventief Bezoek 75+: 95 mensen van 75 jaar hebben een brief gekregen met de
uitnodiging voor het preventief bezoek 75+. Hiervan hebben er 34 een herinneringsbrief gekregen.
We hebben 23 mensen uiteindelijk nog na moeten bellen. Het bereiken van sommige mensen is
erg moeilijk omdat de telefoonnummers niet beschikbaar zijn. We hebben nu de intentie om bij
deze mensen thuis aan te bellen. Er kunnen juist hieronder mensen zijn, waarmee het niet goed
gaat. Het laatste kwartaal is nog niet afgerond, dus de aantallen zijn eigenlijk hoger.
Er is in september een vacature in de krant geplaatst voor nieuwe woonadviseurs. Hierop
reageerden 8 mensen waaruit er 6 zijn geselecteerd.
Deze mensen zijn in de maanden november/december getraind. De training had zowel een
technisch aspect, maar er was ook aandacht op het gebied van regelgeving, communicatie en
signaleren. Bijna alle nieuwe woonadviseurs hebben een ruime staat van dienst op verschillende
vlakken. Bij de laatste cursusavond zijn de huidige woonadviseurs ook betrokken geweest. Zij
hebben met elkaar kennis kunnen maken. Totaal zijn er nu 10 woonadviseurs, waarvan er 1 voor
langere periode ziek is.
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Wat betreft overschakeling naar Woon Bewust Food Valley: Inmiddels is er met het nieuwe
regime gewerkt. Er zijn enkele duidelijke verschillen t.o.v. Blijvend Thuis. Hierin wordt een weg
gezocht, uitgaande van de jarenlange ervaringen en kritische blik van de "oude" woonadviseurs.
Ook de nieuwe woonadviseurs hebben een duidelijke visie.
Tijdens de 3 cursusavonden heeft een maatschappelijke stagiair in volle tevredenheid geholpen
met het klaarzetten, verzorgen op opruimen van de koffie/theevoorziening. Hij heeft zijn
ervaringen van deze stage op papier gezet. Dit verslag nemen wij mee in onze volgende
nieuwsbrief.

Egbert, stagiair

Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Er is een goed bezoekregeling, 75+ers worden op aanvraag bezocht. Met 80+ers wordt een tweede
herhalingsafspraak gemaakt.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Aantal bezoeken Bezoekproject 75+
35
Aantal vrijwilligers Bezoekproject 75+
8
Aantal bezoeken Woon Bewust (voorheen Blijvend Thuis)
Aantal vrijwilligers Woon Bewust (voorheen Blijvend Thuis)
10

VPTZ: vrijwillige palliatieve terminale zorg
Voortgang
Na de zomermaanden was het wat VPTZ betreft een rustige periode. Aanvragen die we binnen
kregen kwamen veelal via de thuiszorgorganisaties (wijkverpleegkundigen). Zelf denk ik dat de
vrijwilligers VPTZ al veel eerder ingezet kunnen worden. Begrijpelijk dat mantelzorgers zo lang
mogelijk door willen met het zelf verzorgen van hun naaste. De Wijkverpleegkundige kan hier in
een adviserende rol spelen. Zij zou de mogelijkheid van ondersteuning kunnen aangeven.
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Er zijn voldoende, geschoolde VPTZ vrijwilligers.
Er is meer mogelijk op het gebied van specifieke aanvragen.
Prestatie in cijfers
Kwantitatieve opbrengsten
Aantal hulpvragen
6
12
Aantal vrijwilligers
Aantal uren vrijwillige inzet
109
Aantal cursisten VPTZ cursus
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Maaltijdvoorziening
Voortgang
Het aantal maaltijden in de kernen is dit jaar behoorlijk gedaald. Daarentegen is het aantal bij
Barneveld Dorp toegenomen. Duidelijk oorzaken zijn hiervoor niet aan te wijzen echter kunnen we
wel redenen bedenken, zoals de projecten "Samen Eten" die een groot succes zijn in diverse
kernen, maar ook de "Burenhulp" die nog zeer hoog in het vaandel staat.
De gebruikers zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de maaltijden, daar ligt het niet aan. Ook de
samenwerking met onze leverancier verliep in 2016 weer naar alle tevredenheid. Tijdens
Candlelight waren zij aanwezig om de vrijwilligers te laten proeven van de maaltijden.
De vrijwilligers van de Maaltijdvoorziening zijn begin september uitgenodigd voor de "Preufpluim".
Een waardering voor het vele werk dat zij verzetten voor alle maaltijdgebruikers in de Gemeente
Barneveld. In oktober hebben wij onze najaarsvergadering gehouden. Naast een vergadering was
er tijd voor een hapje en een drankje. Tevens werd namens het Fortis Fonds een ballonvaart
uitgereikt aan de fam. Van Willigenburg voor hun jarenlange inzet voor al hun vrijwilligerswerk in
de afgelopen 25 jaar.
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Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Er is een goede maaltijdvoorziening die maaltijden levert conform marktprijzen.
Er is een goed signalering door de vrijwilligers, 'Men houdt elkaar een beetje in de gaten.'
Er is voldoende variatie en de voorziening kan inspelen op de wensen van burgers en van Welzijn
Barneveld.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in
cijfer
Aantal gebruikers via Welzijn Barneveld
128
Garderen

8

•

Kootwijk

•

Barneveld (bijna buitengebied)

•

Kootwijkerbroek

26

•

Nijkerk

6

•

Stroe

•

Terschuur

•

Zwartebroek

•
Voorthuizen
Aantal uitgeschreven gebruikers door stopzetten of overlijden via Welzijn
Barneveld
Aantal nieuwe inschrijvingen in gehele gemeente via Welzijn Barneveld, er
wordt ook rechtstreeks aangemeld via Stichting Maaltijd aan Huis, van de
Hervormde Diaconie
Aantal gerechten, geleverd via Welzijn Barneveld

72
45
68
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•

Hoofdgerechten (aantallen t / m 31 dec. 2016)

20534

•

Voorgerechten

3263
2576

•
Nagerechten
Aantal vrijwilligers

33

Mantelzorgers
Steunpunt Mantelzorg
Voortgang
Wat we in de laatste maanden gemerkt hebben is dat de formele zorg ons beter weet te vinden
en dat de lijntjes heel kort zijn. De thuiszorgorganisaties komen bij de cliënten thuis en kunnen de
mensen wijzen op het bestaan van Steunpunt Mantelzorg.
De cursus'Hoe blijf ik op de been' is in het najaar wederom aangeboden. Helaas is deze niet
doorgegaan i.v.m. te weinig aanmeldingen (5 pers.). Dit is wel heel jammer, want ik weet dat
deze cursus goede ondersteuning biedt aan mantelzorgers. De cursus zal in het voorjaar weer
aangeboden worden in de avonduren (om werkende mantelzorgers de gelegenheid te geven om
deel te nemen). Een citaat om te laten zien dat een cursus veel waarde heeft voor een
mantelzorger.
"In december kwam er een mantelzorger plotseling op kantoor langs om mij te spreken. Ik was
gelukkig op kantoor en heb haar verhaal aangehoord. Aan het eind van het gesprek zegt ze ook:
ik heb nu gedaan wat ik in de cursus geleerd heb: de zorg delen! Ze bedankte mij voor het
luisterend oor en ging weer blij naar huis, ondanks de zorgelijke situatie van haar man."
Het is belangrijk dat zowel de mantelzorger als de omgeving weten waar ze terecht kunnen voor
eventuele vragen en Informatie op het gebied van mantelzorg. De nieuwsbrief wordt ook naar
alle huisartsen en fysiopraktijken gestuurd om in de wachtkamer neer te leggen. Verder
ontvangen alle thuiszorgorganisaties en dagopvangprojecten de nieuwsbrief voor mantelzorgers.
Verder is het ook belangrijk om iedere keer weer te kijken wat mantelzorgers kan ontlasten en
hoe we dat kunnen doen. Een voorbeeld is de pilot van de gemeente voor praktische
ondersteuning aan mantelzorgers.
In 2015 had het steunpunt dit inderdaad aangekaart bij de beleidsmedewerker van de gemeente
en dit jaar werd het door de gemeente opgepakt in de vorm van een Dienstenbon. Afgelopen
jaar zijn er 65 dienstenbonnen uitgegeven. We hebben vanuit het steunpunt er nog geen
reclame voor gemaakt, In januari gaan we hier meer aandacht aan schenken.
Na de zomer konden mantelzorgers de mantelzorgwaardering aanvragen die ze in november
konden ophalen. Heel veel dankbare reacties kregen we van mantelzorgers. Ze voelden zich erg
verwend en gesteund! De mantelzorgwaardering wordt nu ook echt gezien als een stukje
erkenning en waardering voor de zorgtaken die mantelzorgers aan hun naaste geven.
Een aantal reacties op het ontvangen van de mantelzorgwaardering.
Beste mensen van stichting Welzijn Barneveld, Gisteren ben ik bij u aan het loket geweest om de
waardering voor mijn mantelzorg activiteiten op te halen. Wat een verwennerij, zomaar uit eten
gaan, omdat iemand mijn inspanningen heeft gewaardeerd. Eenmaal thuisgekomen pak ik de
envelop uit, en weet niet wat mij overkomt. Zo'n mooie brochure met zoveel verschillende
horecagelegenheden en vvv-bonnen. Enorm ! Wat ben ik verwend. Daarom deze mail.
Heel hartelijk bedankt, ik ben er echt perplex van. Uw medewerker gaf nog als tip " ga er maar
lekker van genieten". Dat zal ik écht doenll
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Een mooie foto van een mantelzorger die aan het genieten is van de dinerbon

Dag van de mantelzorg
"Zorgen voor een ander geeft voldoening, maar kan ook belastend zijn. Voorkom dat u
overbelast raakt en deel de zorg én uw zorgen tijdig met anderen.
Zo zorgt u goed voor uzelf en houdt u het langer vol"
Dit was één van de belangrijke tips die mantelzorgers kregen op de Dag van de Mantelzorg, welke
op 10 november in school De Meerwaarde plaats vond. De middag zijn we begonnen met een
presentatie over het thema "Mantelzorg doe je samen", waarbij Yvonne Ruljgrok aangaf dat het
voor de meesten best moeilijk is om hulp te vragen. Ruim 90 mantelzorgers waren aanwezig.
Het was een inspirerende en ontspannende dag. Vol enthousiasme hebben leerlingen van De
Meerwaarde de mantelzorgers verwend. "Heerlijk om eens een middag te hebben zonder de zorg
voor je naaste". "Zinvol om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen",
waren zo de reacties. We kunnen terugkijken op een geslaagde Dag van de Mantelzorg en willen
graag de sponsoren bedanken die deze dag mogelijk hebben gemaakt: Fonds 1845, de
fysiotherapeuten van Fysio Barneveld, Mark en Christa Lagerwerf van Choco en Zo, Ineke en Kiek
van atelier de "Kleurenfontein" en natuurlijk leerlingen en leerkrachten van De Meerwaarde.
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Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Het steunpunt mantelzorg groeit.
Het steunpunt mantelzorg blijft op de ontwikkelingen in de maatschappij.
Er zijn meer vrijwilligers.
Er is een breder aanbod van vrijwilligers.
Vrijwilligers worden geschoold.
Er worden regelmatig evenementen georganiseerd in het kader van Mantelzorg
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Aantal mantelzorgers in beeld 2016
1079
Aantal aanmeldingen mantelzorgwaardering gemeente (2016)
755
(waarvan er 575 al bij ons bekend zijn. Nieuwe mantelzorgers 180)
Aantal hulpvragen mantelzorgers
58
Informatie, advies en begeleiding
Luisterend oor
•
Verwijzing naar individuele ondersteuning (door vrijwilligers)
Aantal huisbezoeken
Aantal gesprekken op kantoor
Overleg tussen mantelzorgcoördinatoren GGZ consulente
Aantal deelnemers activiteiten:
•

Dag van de Mantelzorg 10 november

•

Lotgenotencontact Dementie (gemiddeld aantal deelnemers per
keer)

•

Gemiddeld aantal deelnemers Alzheimersalon (10 bijeenkomsten
per jaar)

Aantal ontvangers Mantelzorg nieuwsbrief :
Mantelzorgers, huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken, culturele centra,
dagopvangprojecten, verzorgingshuizen, verpleeghuis, zorgorganisaties,
casemanagers dementie, maatschappelijke organisaties en
ouderenbonden.

69
46
32

90
10
60

Ong. 2500 pers

Respijtzorg (vervangende zorg)
Voortgang
Vervangende zorg wordt in eerste instantie binnen de familie opgelost.
In gevallen dat dit niet mogelijk is wordt gezocht naar opvang in verzorgings- of verpleeghuis. In
Barneveld is het toch vrij moeilijk om een geschikte plek voor opvang te vinden. Of er is geen
plaats beschikbaar óf de plek waar je naaste naar toe kan is niet datgene wat de mantelzorger
wenst. "Hij/zij is nog te goed voor die afdeling", hoor je regelmatig (m.n. In het verpleeghuis).
Er zijn ook meer aanvragen van mantelzorgers voor vervangende zorg thuis om de mantelzorger
te ontlasten: bv. bij de partner te blijven zodat de mantelzorger er even tussenuit kan. Deze
aanvragen en het zoeken naar een vrijwilliger worden door mijn collega's van Informele hulp
opgepakt.
Het is nog wel moeilijk om binnen korte tijd een vrijwilliger voor een naaste met dementie te
krijgen, omdat er nog niet genoeg maatjes dementie beschikbaar zijn.
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Jonge mantelzorgers
Voortgang
Activiteiten:
18 oktober | Jonge Mantelzorgers naar de top
Op 18 oktober zijn wij met 34 jongeren naar het Klimbos in Garderen geweest. 21 Van deze
jongeren zijn mantelzorger voor een zieke broer/zus/vader of moeder. Deze dag verzamelden we
bij Welzijn Barneveld. Na wat drinken vertrokken we met auto's richting Garderen. In het Klimbos
kregen de jongeren eerst uitleg. Vervolgens begonnen we met elkaar aan verschillende routes. Het
enthousiasme en de durf van de jongeren was duidelijk zichtbaar. Na het Klimbos was het tijd om
de (inmiddels) lege magen te vullen. Een zeer geslaagde middag.
Reacties van ouders:
'Dank jullie wel voor de leuke activiteit en het organiseren ervan!'
'Wij willen jullie hartelijk bedanken voor het leuke uitje. Onze zoon is er super enthousiast over'
Reacties van de jongeren:
'Ik vond het echt super gezellig gisteren! Heel goed geregeld

allemaal!'

'Ik vond het helemaal geweldig. Wanneer gaan we weer?'

29 november | Levend Cluedo
Op 29 november was er opnieuw een ontspannende avond voor jonge mantelzorgers. Deze avond
waren er 28 jongeren, waarvan er 21 jonge mantelzorger zijn. We begonnen deze avond met een
gezellige patatmaaltijd met elkaar. Daarna werd er 'Levend Cluedo' gespeeld. In 6 groepen
moesten de jongeren het raadsel van de filmset op zien te lossen. De acteurs van de filmset zaten
door het hele gebouw dus er moest veel trapgelopen worden. Aan de acteurs mochten de jongeren
vragen stellen. Met deze antwoorden konden zij het raadsel oplossen.
Reacties van ouders:
'Onze kinderen kwamen enorm enthousiast terug en vroegen wanneer de volgende activiteit is.
Fantastisch dat jullie zulke activiteiten organiseren juist voor de broers en zussen. Hiermee geven
jullie de erkenning voor alle zorg die de kinderen verlenen. Wij kunnen hen dat wel zeggen, maar
de manier waarop jullie dat kunnen doen is fantastisch'
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'Alvast bedankt voor weer een fijne avond voor onze dochter. Jullie maken met elkaar ons leven
daardoor mooier ondanks de beperking van onze zoon.'
'Het is fijn om te zien/horen dat deze kinderen gehoord en gezien worden. Anne-Kris voelt dit ook
op zo'n moment. Het draait even om haar en haar verhaal, want ook al proberen wij haar rugzak
te beperken tot bagage en niet tot ballast, tekent de thuissituatie toch haar leven.
Ze heeft het gisteren erg leuk gehad en het mantelzorgcadeau was een super grote verrassing! Nu
mag ze zelf echt een keer shoppen ©.'

Door de enorme groei in het aantal jonge mantelzorgers die zich aanmelden voor de activiteiten in
het afgelopen jaar, hebben we het contact met de kerken nog niet opgepakt. We hebben ons
vooral gefocust op de jongeren die bij ons nieuw binnenkwamen.
Meer jonge mantelzorgers in beeld in 2017
In januari en februari 2017 zullen we alle brugklassen van het Johannes Fontanus College tijdens
een lesuur voorlichting geven over het thema jonge mantelzorg. Na een geslaagd project in
januari 2016, toen we 16 brugklassen mochten voorlichten, krijgen we de ruimte om dit in het
nieuwe jaar opnieuw uit te voeren. Ook op de Meerwaarde krijgen we ruimte om een aantal
klassen van Zorg en Welzijn in 2017 informatie te geven over jonge mantelzorg. We hopen dat we
het onderwerp jonge mantelzorg op deze manier meer onder de aandacht krijgen van jongeren.
We merkten in het afgelopen jaar dat er jongeren zijn die het woord 'jonge mantelzorg' niet
kennen, maar na een uitleg van ons zichzelf of een ander in het plaatje van jonge mantelzorger
kunnen plaatsen. We geven vervolgens ook informatie en tips wat ze kunnen doen als ze jonge
mantelzorger zijn of als ze iemand kennen die jonge mantelzorger is. Op deze manier proberen
we enerzijds preventief te werken door op jonge leeftijd de jonge mantelzorgers in beeld te
krijgen en te informeren. Anderzijds geven we de jonge mantelzorgers erkenning door aan hen te
laten zien dat we tijd en ruimte geven aan hen. We benoemen hun situatie en bieden
perspectieven om hun verhaal te delen en om het samen met anderen te dragen.
Daarnaast willen we nieuwe verbinding leggen of bestaande verbindingen verstevigen met
andere partijen die jonge mantelzorgers mogelijk ook in beeld hebben, zoals
hulpverleningsorganisaties, centrum van jeugd en gezin en het school maatschappelijk werk. De
eerste afspraken staan alweer gepland in het nieuwe jaar.
In december 2016 zijn vier jonge mantelzorgers geïnterviewd door een journalist van de
Barneveldse Krant. In januari 2017 komt hun verhaal in de krant, met als doel om hun verhaal, en
dat van vele andere jonge mantelzorgers, meer in beeld te krijgen in de gemeente Barneveld.
Activiteiten 2017
Voor 2017 staan de activiteiten inmiddels gepland. Deze activiteiten vinden overdag of in de avond
plaats. De eerste activiteit staat gepland in de voorjaarsvakantie van de jongeren. In de
meivakantie staat er opnieuw een bezoek aan het Klimbos op het programma.
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Ook een picknick op de Koewei, sporten in een gymzaal en een spel met elkaar staan zijn onderdeel
van de activiteiten. Door regelmatig een activiteit te organiseren, wordt Welzijn Barneveld steeds
meer een vertrouwd gezicht voor de jongeren.
Hierdoor kunnen wij ze een luisterend oor bieden, een plek geven waar ze altijd naar toe kunnen
komen als ze daar behoefte aan hebben en eventueel hulp aanbieden of inzetten als dat gewenst
is. Daarnaast wordt de band onder de jongeren onderling steeds steviger. We hopen dat de
jongeren bij elkaar steun vinden door hun gemeenschappelijk verhaal en dat ze uiteindelijk weer
'nieuwe' jonge mantelzorgers meenemen die ook hun plek vinden in deze groep.
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
•
Extra aandacht voor jonge mantelzorgers.
•
Lijst met contactpersonen van kerken om te benaderen.
•
Ingespeeld op behoeften van jonge mantelzorgers.
Goed contact met scholen over de jonge mantelzorgers.
Kwantitatieve opbrengsten
Aantal jongeren voorgelicht
Jonge mantelzorgers in beeld (geregistreerd bij het steunpunt)

Prestatie in cijfers
428
45

Collectieve GGZ preventie
Voortgang
Het laatste kwartaal stond voornamelijk in het teken van het symposium signaleren niet pluis. Het
is een heel mooi symposium geweest met een groot aantal deelnemers. De bijeenkomst is door de
bezoekers beoordeelt met een ruime voldoende en het doel om hen te scholen in signaleren is
behaald. Mooi was de samenwerking met het GG en Bemoeizorg Barneveld. Het was de aftrap van
de campagne signaleren niet pluis, waarmee wij velen in de gemeente Barneveld mee hopen te
bereiken. In een vervolg op het symposium Is ook de groep woonadviseurs van Woon Bewust
geschoold.
Verder heeft ook de scholingsavond plaatsgevonden waarop de GGZ consulente een dubbele
workshop eenzaamheid heeft gegeven. Daarvoor was ook veel belangstelling.
En als laatste stond het thema GGZ preventie in de aandacht op de dag van de mantelzorg.
Voor volgend jaar zijn nieuwe afspraken gemaakt en het thema signaleren niet pluis staat daarin
wederom centraal.
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Welzijn Barneveld krijgt waar nodig praktische en theoretische ondersteuning vanuit Yvonne
Ruigrok een zelfstandig werkende psychologe.
Prestatie
Kwantitatieve opbrengsten
m
cijfers
Aantal deelnemers Signaleren Niet Pluis / GGZ preventie algemeen
151
(wijkbijeenkomst, symposium niet pluis en bijeenkomst voor woonadviseurs)
Deskundigheidsbevordering rond psychiatrische ziektebeelden en eenzaamheid
bijeenkomsten
Totaal, 75 deelnemers
2x
Ondersteuning voor naasten van mensen met psychische problemen
(ondersteuning op maat voor mantelzorger)
Directe contacten met mantelzorgers en cursus mantelzorg
( 2 x voor cursus mantelzorg, 2 x contact met mantelzorgers, 1 x contact over de
presentatie Dag van de Mantelzorg, waaraan 75 personen deelnamen.)
Aantal uren ondersteuningsaanbod jonge mantelzorgers
(coaching traject mantelzorg)
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Jongeren
Jongerenparticipatie
Voortgang
Welzijn Barneveld heeft binnen de gemeente ook op het gebied van jongerenparticipatie een
verbindende rol. Dit uit zich vooral op het gebied van de maatschappelijke stage, maar er wordt
door Welzijn Barneveld ook op andere manleren geïnvesteerd in het activeren van jongeren in de
Barneveldse samenleving.
Uitgevoerde maatschappelijke stages
Eind augustus zijn de middelbare scholen weer gestart en dat maakt dat de periode september
altijd een hele drukke tijd is. Leerlingen die op individuele stage gaan, krijgen van Welzijn Barneveld
in september voorlichting en worden op weg geholpen bij het zoeken van een stageplek. De
groepsstages worden met alle betrokkenen in de stijgers gezet, zodat de eerste klassen z.s.m. aan
de slag kunnen.
In de periode september - december 2016 zijn de volgende stages uitgevoerd:
•
Module H4:
18 leerlingen van Havo 4 hebben in de periode van september-december 16 uur individuele stage
gelopen. Vierdejaars havo leerlingen kiezen in september een module uit, die ze een periode
volgen. Eén van deze modules is de MaS. Deze leerlingen hebben dan ook bewust voor de
maatschappelijke stage gekozen. Voorbeelden van Modulestage zijn: Norschoten, een
volleybalvereniging, zorgboerderij of hulpbehoevende ouderen (niet vanuit een organisatie).
•
Kader 2:
Op 7 november hebben 21 leerlingen van de Meerwaarde bij Norschoten de tuinmeubelen
schoongemaakt en opgeruimd. Met sop en een doek gingen de leerlingen aan de slag. Aan het
einde van de ochtend stonden alle meubelen blinkend en netjes opgeborgen in de schuur.
Op 10 november hebben 24 leerlingen van de Meerwaarde een spellenochtend gehouden voor
bewoners van Norschoten. Oud Hollandse spelletjes werden voor de dag gehaald om de bewoners
een onvergetelijke ochtend te bieden.
In de periode van januari tot en met mei gaan er nog 137 leerlingen op groepsstage. Zij zullen
meedoen met NL DOET, de Koningsspelen en wordt er een creaochtend georganiseerd.

De leerlingen zijn druk aan het werk om de buitenboel schoon te krijgen.
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Leerlingen sjoelen samen met de bewoners van Norschoten

GT2:
Het hele schooljaar door gaan de leerlingen van GT2 met hun klas op maatschappelijke stage. Deze
stages vinden klassikaal plaats bij Stichting De Rozelaar of Nieuw Avondrust. Op 24 november
ontving één van de klassen 25 bewoners van De Rozelaar op school. Vooraf hadden de leerlingen
een heerlijke lunch klaar gemaakt en allerlei leuke spellen voorbereid. Het was voor iedereen een
hele gezellige en geslaagde middag. De andere klassen gaan vanaf eind januari tot en met eind
juni op pad.

De leerlingen hebben een mooie menukaart gemaakt waarvan de bewoner wat lekkers konden kiezen.

•
GT3:
Vanaf september tot en met half december zijn 186 GT3 leerlingen op individuele geweest. De
leerlingen moesten 16 uur stage lopen, buiten de schooltijden om. Voor de meeste leerlingen Is
deze MaS een eerste ervaring met het zelfstandig regelen van een stageadres. Naast dat het een
kennismaking is met vrijwilligerswerk, Is het ook een mooie training in communicatie en omgang
met een organisatie.
•
Zorg en Welzijn Jaar 3:
95 leerlingen van Zorg en Welzijn (Basis en Kader) zijn eveneens in de periode september december op MaS geweest. Veel leerlingen vinden het heel erg spannend om aan de slag te gaan.
Dat maakt dat we altijd ons best doen om stageplekken te werven die passen bij de leerlingen. Met
name bij zorginstellingen kunnen de leerlingen hun 'el' kwijt omdat het past bij de interesses.
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•
VWO 4:
De voorbereiding van de MaS van VWO-4 is al in volle gang. In januari ontvangen 140 leerlingen uit
VWO 4 een voorlichting van Welzijn Barneveld over de MaS. Daarna gaan zij 16 uur individueel op
stage. Bij VWO 4 wordt gekeken hoe de MaS aan kan sluiten op hun kwaliteiten, talenten en
ontwikkelpunten. Daarnaast wordt gekeken of de MaS aan kan sluiten bij de voorkeur van hun
vervolgstudie.
Tussenevaluatie MaS schooljaar 2016-2017:
De leerlingen die vanaf september op individuele MaS gaan, benutten vaak de herfstvakantie om
hun uren te maken. Dat maakt dat we na de herfstvakantie altijd een evaluatie uitsturen naar
betrokken organisaties. Zo horen we of een leerling daadwerkelijk contact heeft gezocht met een
organisatie. Mocht dat niet het geval zijn, dan benutten we het spreekuur op de scholen om de
leerling hierin te begeleiden. Daarnaast is deze evaluatie een mooie mogelijkheid om te horen wat
en hoe de leerlingen hun MaS uitvoeren. Deze complimenten geven we door aan school, zodat ook
de desbetreffende mentor hiervan op de hoogte is. Hieronder staan een aantal reacties van
organisaties:
Zorggroep Ena - Nieuw Avondrust
Ben ik heel positief over deze groep leerlingen al tijdens de intake avond...gezellig maar ook
geïnteresseerd.
En tijdens het werk ook heel netjes en vriendelijk.
Bewoners vinden het ook gezellig om jongeren te zien bij Nieuw Avondrust.
Wat ook ontzettend leuk is dat twee MaS leerlingen die klaar zijn met hun stage bij ons blijven
werken.
Hivos Boekwinkeltje
Wij hebben in deze periode 2 aanmeldingen voor stages gehad; beide van De Meerwaarde. Er is
heeft uitstekend werk verricht en ze hebben een heel positieve houding laten zien.
Dorcas
Inmiddels heeft Jelmer zijn stageperiode afgerond. We zijn zeer tevreden over Jelmer, hij is
spontaan, beleefd naar de andere medewerkers, enthousiast en heeft zijn werk goed uitgevoerd!
Hester is nog bezig met haar stagetijd, eigenlijk geldt voor haar hetzelfde, Hester is een bescheiden
aardig meisje en bereid overal te helpen waar het nodig is.
Mooi nieuwtje
In de nieuwsbrief van Norschoten stond een mooi stukje over het resultaat van een
maatschappelijke stage.
Zo kan het gaan...
Alette, nu 22 jaar en onlangs afgestudeerd maatschappelijk werkster begon haar loopbaan in
Norschoten als vrijwilligster bij de maatschappelijke stage. Waarschijnlijk heeft u haar wel eens
ontmoet in Norschoten. Met haar mooie rode knot en grote bril zie je haar niet snel over het
hoofd. Haar eerste kennismaking met Norschoten was op 8-jarige leeftijd toe ze met het
kinderkoor De Kleine Harp hier kwam zingen, 's Avonds thuis zei ze tegen haar moeder: ""Hier wil
ik later werken", want het leek haar geweldig om met ouderen te werken.
Op 14-jarige leeftijd deed ze als scholier vrijwilligerswerk voor haar maatschappelijke stage op
afdeling Meerveld. Het jaar daarop kwam ze weer terug. Toen ze 16 was begon ze aan haar MBO
opleiding Maatschappelijke Zorg en Welzijn. Opnieuw koos ze voor Norschoten om
praktijkervaring op te doen in haar stage. Ondertussen kreeg ze ook haar eerste contract voor
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vakantie- en oproepwerk in Norschoten. Na haar Mbo-opleiding ging ze in Ede verder studeren
voor maatschappelijk werker. Afgelopen zomer heeft ze haar Hbo-diploma gehaald. Ze ziet uit
naar een baan als maatschappelijk werker, maar nu is ze nog volop in Norschoten aan de slag. In
de weekenden werkt ze als receptioniste bij de counter Kweekweg en daarnaast werkt ze als
welzijnsbegeleidster in Kootwijkerbroek. Van het kinderkoor naar een baan. Zo kan het gaan.
Open avond Meerwaarde
Op 16 november stond de MaS van Welzijn Barneveld op de open avond van De Meerwaarde. Deze
avond kregen groep 8 leerlingen samen met hun ouders de mogelijkheid een kennis te maken met
De Meerwaarde. Welzijn Barneveld benutte deze avond om de leerlingen iets over de MaS
vertellen. Ook konden de leerlingen deelnemen aan een quiz en maakte de winnaar daarmee kans
op gebak voor zijn/haar hele klas.

De leerling met zijn gewonnen taartje!

Nieuw filmpje voor de maatschappelijke stage
Tijdens de gastlessen op de scholen gebruiken we altijd een filmpje over de maatschappelijke
stage. Dit filmpje Is inmiddels ruim8 jaar geleden gemaakt en nodig aan vervanging toe. De beelden
zijn verouderd en daarnaast duurt het filmpje behoorlijk lang. Dat past niet meer in de huidige
manier van lesgeven. Dat maakt dat we in de afgelopen periode druk bezig zijn geweest met het
maken van opnames. Jongeren uit de gemeente Barneveld komen aan het woord om meer over
hun maatschappelijke stage of vrijwilligersplek te vertellen. Dit om jongeren een beeld te geven
dat vrijwilligers ook leuk kan zijn voor jongeren én dat er heel veel soorten vrijwilligersactiviteiten
te bedenken zijn.
Voorbereidingen januari 2017
In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan In de komende periode veel leerlingen op Individuele
maatschappelijke stage. Dat komt omdat we een nieuwe groep helpen bij het bemiddelen,
namelijk de leerlingen van Bouw Wonen en Interieur (BWI) van De Meerwaarde. Dat houdt in dat
ook in januari ongeveer 300 leerlingen op individuele stage gaan. We zijn dan ook druk met het
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werven van praktische klussen, zodat we ook deze leerlingen een passende MaS-plek kunnen
aanbieden.
Samenwerkingsovereenkomst
Met het oog op het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Barneveld,
voortgezet onderwijs en Welzijn Barneveld, zijn in juni de eerste gesprekken gevoerd met alle
betrokkenen. Tijdens deze gesprekken is met elkaar terug geblikt op afgelopen schooljaar. Echter
is er ook met elkaar gesproken over hoe nu verder met de MaS na schooljaar 2017/2018.
Dat maakt dat op maandag 31 oktober 2016 een tweede gesprek met elkaar is geweest op het Van
Lodenstein College. Alle partijen dragen de MaS en willen deze graag voort blijven zetten.
Jongerennetwerk Bas
In de vorige rapportage werd vermeld dat Welzijn Barneveld gestart is het met het opzetten van
een jongerennetwerk. Bas. In de afgelopen periode is Bas onder de aandacht gebracht bij de
organisaties. Dit heeft als resultaat dat de eerste verkennende gesprekken met organisaties zijn
gevoerd. In januari staat er een moment gepland waarop de leerlingen van het Johannes Fontanus
College met Bas gaan kennis maken en zich bij het netwerk kunnen gaan aansluiten.
Opbrengst vanaf september 2016
Kwalitatieve opbrengsten
De Maatschappelijke stage is aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de scholen en
gemeente, in samenwerking met Welzijn Barneveld.
Jongeren leveren een bijdrage in/doen het vrijwilligerswerk.
Jongeren zijn d.m.v. de Maatschappelijke stage gestimuleerd in het doen van vrijwilligerswerk.
Jongeren die ver van de arbeidsmarkt staan worden via Welzijn Barneveld begeleid naar
vrijwilligerswerk en eventueel door naar de arbeidsmarkt (externe begeleiding).
Prestatie in cijfers
Kwantitatieve opbrengsten
380
Aantal geplaatste leerlingen
18
Johannes Fontanus College
•
•
•
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
•

De Meerwaarde
Van Lodenstein College
Externe leerlingen (exclusief VLC)
jonge vrijwilligers tot 25
nieuwe jonge vrijwilligers sinds 1 januari
leerlingen vrijwilliger gebleven na de MaS vanaf september 2016
betrokken organisaties
Waarvan in vacaturebank van Welzijn Barneveld opgenomen

Door leerlingen ingediend en door Welzijn Barneveld geïnformeerd
over de werkwijze MaS in de gemeente Barneveld
Aantal uur vrijwillige inzet vanuit de Maatschappelijke Stage

361
Volgt

1
45
13
5
130
40
61
55S4 uur

Mentoring: MaatjesPlus - maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
Op 17 november was het bezoek van Koningin Maxima een groot succes. We hebben laten zien
wat Trots & Toekomst inhoudt door de gesprekken en de verhalen van jongeren en mentoren. De
Koningin toonde zich een voorvechter van de laagdrempelige en preventieve inzet van mentoren
rondom jongeren. In de weken na het bezoek hebben een aantal mensen zich aangemeld om
mentor te worden, nadat ze over het project en het bezoek van de Koningin in de media hebben
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gehoord. Ook zijn er in de laatste maanden van 2016 meerdere nieuwe jongeren aangemeld die
graag de ondersteuning van een mentor willen.

Tnets Ö Toekomst
Vn/wil

ïi
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Door inzet van een mentor zijn jongeren meer zelfredzaam geworden.
Jongeren behalen doelen die hen een positiever toekomstperspectief geven.
Iedere jongeren met een hulpvraag voor een vrijwilliger kan terecht bij Welzijn Barneveld.
Er is een goede wisselwerking met het mentorproject richting scholen, gemeente,
maatschappelijke organisaties, eventueel vrijwilligerswerk als dagbesteding en het
maatjesproject.
Prestatie in cijfers
Kwantitatieve opbrengsten
26
Totaal aantal jongeren
9
•
Instroom in het kalenderjaar
•
Uitstroom in het kalenderjaar
Totaal aantal nieuwe hulpvragen
Totaal aantal vrijwilligers
•

Instroom in het kalenderjaar

•
Uitstroom in het kalenderjaar
Totaal aantal bemiddelingen

12
9
28
8
8
6

Schuldpreventie - GCIdwijs
Voortgang
Ook in schooljaar 2016-2017 biedt Welzijn Barneveld het GCIdwijs programma aan. Binnen dit
programma ontvangen leerlingen op zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO
gastlessen over omgaan met geld.
In september hebben 4 vrijwilligers om geheel verschillende redenen aangegeven (tijdelijk) te
stoppen met GCIdwijs. Hierdoor werd de groep vrijwilligers bijna gehalveerd. Daarom is begin van
dit schooljaar voornamelijk ingezet op de werving van nieuwe vrijwilligers. En met succes! Trots
kunnen wij melden dat de groep vrijwilligers inmiddels is uitgebreid met 4 nieuwe vrijwilligers.
Deze vrijwilligers zullen voornamelijk inzetbaar zijn op het basis- en voortgezet onderwijs. In nauwe
samenwerking met de oude vrijwilligers, hebben de nieuwe vrijwilligers kennis gemaakt met het
aanbod.
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Vernieuwd aanbod
Naar aanleiding van het evaluatieonderzoek GCIdwijs dat in juni 2016 is afgerond, is het aanbod
per september 2016 erg vernieuwd. In het onderzoek werd aangegeven dat het aanbod voor de
verschillende leeftijden beter op elkaar aangesloten konden worden. Met deze aanbeveling zijn
we de zomervakantie aan de slag gegaan.
Basisonderwijs
Het aanbod voor het basisonderwijs is geheel gewijzigd. In de gastles is meer aandacht voor
interactie met de kinderen. In samenwerking met Rabobank Gelderse Vallei krijgen de leerlingen
een filmpje te zien waarin ze een rondleiding door de bank krijgen. In dit filmpje wordt de huidige
rol van de bank toegelicht. Na dit filmpje wordt er een educatief spel gespeeld, waarin de leerlingen
geld kunnen verdienen. Tijdens dit spel komen thema's naar voren als de rol van de bank, geld
sparen en lenen, inkomsten en uitgaven. De reacties van de eerste scholen waren zeer positief:
'Vragen passen goed bij het niveau van de kinderen'
'Het was een leuke gastles en de boodschap was duidelijk'
Theatervoorstelling 10 november
In samenwerking met de Rabobank Is op 10 november aan 7 basisschool klassen een
theatervoorstelling van Mike-E en Spike-Y aangeboden. Deze voorstelling is speciaal geschreven
voor leerlingen van groep 7 en 8. Tijdens de voorstelling werd de Interactie met de leerlingen
opgezocht. De leerlingen waren enorm enthousiast over de voorstelling. Tijdens de voorstelling
werd op een ludieke manier duidelijk gemaakt dat geld maar l x uitgegeven kan worden en dat het
belangrijk is vooruitte kijken. Ook kwam de invloed van reclame en/of leeftijdsgenoten naar voren.
Op 20 maart ontvangt opnieuw een groot aantal leerlingen de theatervoorstelling. Deze
voorstelling is de aftrap van de Week van het Geld die op 27 maart begint.

:
Theatervoorstelling 10 november

Voortgezet onderwijs
Twee middelbare scholen hebben zich aangemeld om gastlessen vanuit GCIdwijs af te nemen. De
eerste gastlessen zijn inmiddels gegeven. Deze gastlessen zijn vernieuwd qua aanbod. Door middel
van een online quiz/vragenlijst wordt beter aangesloten bij de leeftijd van de leerlingen. In deze
quiz komen vragen aan bod over lenen, sparen en budgetteren. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan (de invloed van) reclame.
In de komende maanden staan opnieuw voorlichtingslessen gepland voor scholleren van de
middelbare scholen.
MBO (de Meerwaarde)
Vorig schooljaar is er een pilot geweest om leerlingen van het MBO voorlichting te geven over
omgaan met geld en wat er veranderd als men 18 wordt. Het MBO heeft aangegeven (eind van)
dit schooljaar opnieuw het aanbod af te willen nemen.
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Training 13 december
Op 13 december is er door Huis van de Jeugd een training gegeven voor GCIdwijs vrijwilligers.
Tijdens deze training is aandacht besteed aan het belang van communicatie, de manier van
communiceren en manieren waarop de gastles doelen behaald kunnen worden.
Villa 29
Op 19 oktober is er in samenwerking met BeActive opnieuw aan avond georganiseerd voor
jongeren in Villa 29. Deze avond was 'Werk en inkomen' het onderwerp. Jongeren kregen
informatie en werden daarnaast uitgedaagd om hun verhaal te delen.
Opbrengst vanaf september 2016
_ _ _ _ _

Kwalitatieve opbrengsten
Er is een goede voorlichting op de scholen betreft schuldpreventie.
Het project wordt gedragen door vrijwilligers.
Samenwerking tussen verschillende organisaties in de gemeente Barneveld op gebied van jongeren
en schuldpreventie.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal aantal vrijwiHigers
[9
Totaal aantal deelnemende basisscholen
24
Totaal aantal deelnemende middelbare scholen
Totaal aantal deelnemende scholen MBO
Totaal aantal deelnemende leerlingen
311
•
Basisonderwijs
186
Voortgezet onderwijs
MBO
Totaal aantal leerlingen die de theatervoorstelling hebben gezien
Totaal aantal verzorgde gastlessen

125

J.

186

10
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Sociale samenhang
In de Buurt
Voortgang
Oldenbarneveld & Bloemenbuurt
Wijkbiieenkomst (24 oktober 2016)
Op 24 oktober kwam een groep van 24 mensen samen voor de wijkbijeenkomst die twee keer per
jaar plaatsvindt.
We blikten terug op het afgelopen halfjaar en er was een Inspiratiecafé waarin deelnemers
inspiratie konden opdoen. Er ontstonden mooie ideeën, enkele daarvan zijn omgezet In acties: het
opzetten van een kunst- en brocanteroute door de wijk (in combinatie met het wijkfeest in mei
2017) en de Bakje Liefde-actie.

Wijkbijeenkomst Oldenbarneveld (24 oktober 2016)

Bakje Liefde
Tijdens de wijkbijeenkomst in oktober ontstond het idee voor de actie Bakje Liefde. Drie betrokken
buurtgenoten begonnen in november met de actie. Het idee is als volgt: bak een taart in een
bakblik en geef deze aan iemand in de wijk, deze persoon bakt vervolgens weer een taart voor
iemand anders in hetzelfde bakblik. Bij de taart zit een schriftje voor een kort verhaal. In juli 2017
komen de bakblikken terug. Doel van deze actie: verbinding leggen tussen buurtgenoten.
Burenhulpteam
De buurtverbinders van het Burenhulpteam in de wijk kunnen sinds september 2015 worden
opgebeld door buurtgenoten met een hulpvraag. Op 18 januari evalueren we weer met het team.
De Jeugd van Toen
De Jeugd van Toen bestaat uit actieve senioren uit de wijk en bewoners van Ruimzicht. Met
ondersteuning van Welzijn Barneveld en Zorggroep ENA zetten zij zich in voor buurtgenoten. Er
komen gemiddeld zo'n 25 deelnemers naar de (maandelijkse) ontmoetingen In Ruimzicht. Dit
najaar vielen met name het uitje naar EuroFleur en het koffiedrinken in het centrum in de smaak.
Kinderfeest (28 december 2016)
Op 28 december organiseerde Welzijn Barneveld in samenwerking met BeActive een kinderfeest
op het Oldenbarneveldplein. Het was gezellig, ondanks de kou! Deze feestmiddag was de start van
de kinderclub die vanaf februari elke week in Bronveld wordt georganiseerd door BeActive.

Kinderfeest in Oldenbarneveld (28 december 2016)
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Continuïteit garanderen
Er gebeurt veel in Oldenbarneveld en de Bloemenbuurt. Continuïteit is belangrijk. Ook de
afgelopen maanden stuurden we onze maandelijkse digitale Nieuwsflits met wijkagenda naar 63
betrokken bewoners en professionals in de wijk. We organiseren twee keer per jaar een
wijkbijeenkomst en flyeren twee keer per jaar met een papleren wijkfolder.
Vliegersveld - De Vaarst
Wintersfeermarkt NeboPlus (9 december 2016)
Op 9 december vond de Wintersfeermarkt plaats in NeboPlus. De organisatie van dit evenement
was in handen van NeboPlus i.s.m. Welzijn Barneveld. De bewoners van de wijken Vliegersveld en
De Vaarst waren extra uitgenodigd met een flyer die verspreid was in de wijk.

Wintersfeermarkt (9 december 2016)

Sociale kaart van de wijk
In november 2016 ontwikkelde Welzijn Barneveld in samenwerking met de buurtregisseur van
NeboPlus een papieren sociale kaart van de wijk. Deze is huis-aan-huis verspreid in de hele wijk.
Op deze manier hopen we inzichtelijk te maken welke activiteiten in de wijk worden georganiseerd,
zo dragen we bij aan het leggen van verbindingen en contacten in de buurt.
Van Ghentlaan (24 september 2016)
Op 24 september 2016 organiseerde Welzijn Barneveld in samenwerking met een
buurtbewoonster van het appartementencomplex aan de Van Ghentlaan een buurtbuffet. De
grote diversiteit van de bewoners van dit complex maakt het hier soms wel een uitdaging om
ergens toe te komen. Stapje voor stapje...
Valkhof - Zuid II
Buurtfeestje Hofje 3 (23 september 2016)
23 september organiseerden bewoners van het Valkhof ( 3 hofje) een buurtfeest i.s.m. Welzijn
Barneveld en BeActive. Bewoners die elkaar jaren niet hadden gesproken, ontmoetten elkaar!
de

Strijd om de Valkhof Trofee (22 oktober 2016)
Op 22 oktober was het tijd voor de Strijd om de Valkhoftrofee. Samen met 3 buurtbewoners nam
Welzijn Barneveld de organisatie op zich. Een leuke spelletjesmiddag met zo'n 40 buurtgenoten!
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Strijd om de Valkhoftrofee (22 oktober 2016)

Buurtavond (27 oktober 2016)
Op 27 oktober waren alle bewoners van het Valkhof welkom in Valkhof 154. Zo'n 10 buurtgenoten
kwamen samen om na te denken over de buurt en de sociale behoeften die er leven. Vanaf januari
2017 willen we maandelijks een gezellige avond organiseren in Valkhof 154. De organisatie hiervan
is in handen van buurtbewoners die de ideeën bedenken en uitvoeren.
Buurtfeestje Hofje 1 (30 december 2016)
Op 30 december organiseerden twee buurvrouwen ( l
hofje) een eindejaarsfeestje voor de
bewoners van hun hofje. Ze kregen hierbij ondersteuning van Welzijn Barneveld. Kinderen uit de
buurt konden knutselen, er was een vuurkorf met marshmallows en ander lekkers.
s t e

Ouderochtenden in Valkhof 154
In de Buurt ondersteunt één moeder van het eerste hofje die samen met een groep van 6 andere
ouders ontmoetingsochtenden organiseert. Elke donderdagochtend komen deze ouders bij elkaar
in Valkhof 154. Dit najaar stonden een thema-ochtend over autisme, een workshop Muziek op
Schoot en een Sinterklaasfeest op het programma.
De Lors & Staatsliedenwijk
Wijkbijeenkomst (13 september 2016) + Burenhulpteam
Op 13 september vond de tweede wijkbijeenkomst in De Lors & Staatsliedenwijk plaats. Het was
snikheet, maar toch wisten ruim 30 buurtgenoten de Eben Haëzerschool te vinden. We blikten
terug op het afgelopen halfjaar, maakten kennis met elkaar tijdens het speeddaten en we deelden
ideeën voor de buurt. Bovendien presenteerde het Burenhulpteam zich. Naar aanleiding van deze
wijkbijeenkomst is er een flyer in de buurt verspreid met een verslag van de wijkbijeenkomst en
de gegevens van het Burenhulpteam. Er zijn inmiddels verschillende hulpvragen opgepakt. In
januari 2017 vindt de eerste evaluatie plaats. De lijntjes met de thuiszorgorganisaties in deze wijk
zijn goed, de thuiszorg weet het team ook te vinden.

Wijkbijeenkomst De Lors (13 september 2016)
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Koffie-inloop in Rumah Maluku
Sinds juli organiseert de bewonerscommissie van Rumah Maluku i.s.m. Welzijn Barneveld elke
maand koffie-inloop In dit Molukse wooncentrum. Gemiddeld komen er zo'n 20 wijkbewoners
langs. In december organiseerde Rumah Maluku een maaltijd, goed voor zo'n 45 deelnemers!
Continuïteit garanderen
Er gebeurt veel in De Lors & Staatsliedenwijk, er leven veel ideeën in de buurt. Continuïteit is
belangrijk. Ook de afgelopen maanden stuurden we onze tweemaandelijkse digitale Nieuwsflits
naar 80 betrokken bewoners en professionals in de wijk. We organiseren twee keer per jaar een
wijkbijeenkomst en flyeren regelmatig met een papieren wijkfolder.
Informele Ondersteuning
Werkatelier Informele Ondersteuning (24 november 2016)
Op 24 november 2016 vond het vierde Werkatelier Informele Ondersteuning plaats. Deze keer met
23 deelnemers, iets minder dat de afgelopen keren. Ondanks dat was het een goed samenzijn.
Deze keer zijn we op pad geweest met een bus, we namen een kijkje bij verschillende
vrijwilligersinitiatieven in Voorthuizen en Barneveld en er was voldoende tijd voor kennismaking
en gesprek. Ga naar deze pagina voor een indruk!
Toer Ontmoet (24 september 2016)
Op 24 september organiseerde Welzijn Barneveld in samenwerking met Philadelphia Toer
Ontmoet. Een fietstocht van zo'n 20 kilometer lang langs 6 ontmoetingsplekken in Barneveld en
Voorthulzen. Het doel van deze fietstocht was een laagdrempelige kennismaking met diverse
ontmoetingsplekken. Een geslaagde evenement met zo'n 50 fietsers die na afloop een goodiebag
meekregen met daarin Informatie over de ontmoetingsplekken.

Toer Ontmoet (24 september 2016)

Decemberfolder
Ook in 2016 verzorgde In de Buurt weer een decemberfolder met daarin een overzicht aan gezellige
activiteiten in deze maand in de gemeente Barneveld. Met deze folder proberen we mensen te
bereiken die weinig contacten hebben, juist in deze maand. De folder is verspreid via alle
thuiszorginstanties, contacten in de wijk en er heeft het één en ander in de krant gestaan.
Algemeen
Samenwerking BeActive
Positieve vormen van samenwerking waren in de afgelopen 4 maanden: de organisatie van de
activiteiten op het Valkhof en de opzet van het kinderfeest in Oldenbarneveld. Daarnaast hebben
in oktober 2 gesprekken plaatsgevonden over de samenwerking tussen BeActive en In de Buurt.
Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat we wat betreft visie niet op één lijn zitten
(wijkgericht werken). Dit heeft ons doen besluiten om de samenwerking in Oldenbarneveld en op
het Valkhof voort te zetten, maar dit thema verder even te laten rusten.
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Contact met de wijkplatforms
Op 23 november verzorgde In de Buurt een presentatie bij de externe stuurgroepvergadering van
de wijkplatforms. Een actieve avond waarop de leden van de platforms aan het denken werden
gezet: hoe weet ik wat er in de wijk leeft, op welke manier bereiken we buurtgenoten, etc. Bekijk
hier een filmpje waarin actieve wijkbewoners vertellen wat zij doen in hun buurtje.
Strategisch Actieplan Civil Society
De acties uit het Strategisch Actieplan Civil Society dat is uitgedacht in het voorjaar van 2015 zijn
afgerond. In de bijlage van deze rapportage is te lezen hoe er concreet handen en voeten is
gegeven aan de actiepunten die destijds zijn opgesteld.
Buurtbudget
In 2016 hebben 87 burgerinitiatieven een bijdrage uit het Buurtbudget ontvangen.
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Er is Ingezet op het onderwerp sociale samenhang.
Er is ontwikkeling in de verbinding In de buurt, zowel de gemeente als Welzijn Barneveld en de
burgers zijn betrokken.
Communicatielijnen zijn korter en er is overleg in de buurt en de wijk.
Het Buurtbudget Is wat betreft verantwoordelijkheid 'in handen' van Welzijn Bameveld.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
87
Totaal aantal aanvragen Buurtbudget
Statushouders en vluchtelingen
Voortgang
Algemeen
In 2016 heeft de gemeente Barneveld een aanzienlijke groep statushouders mogen ontvangen. De
landen van herkomst zijn voornamelijk Syrië en Eritrea. Gemeente, organisaties, kerken,
verenigingen en burgers zetten zich in voor een goede opvang van deze mensen. Het doel is om
hen zo snel mogelijk te laten integreren en participeren in onze samenleving. Vluchtelingenwerk
verzorgt de maatschappelijke begeleiding voor in ieder geval de eerste acht maanden dat de
mensen hier wonen. Daarnaast zijn er veel initiatieven die eraan bijdragen dat de statushouders
zich sneller thuis voelen, de taal leren spreken, en makkelijker participeren. Voorbeelden hiervan
zijn open maaltijden bij kerken.
Vrijwillige inzet statushouders
Welzijn Barneveld ontvangt regelmatig statushouders. Zij nemen deel aan het Duoproject of
zoeken naar een passende vrijwilligersfunctie. De motivatie is vaak het oefenen van de taal, en het
willen deelnemen aan de Barneveldse samenleving. Een hele mooie ontwikkeling! Echter, deze
vraagt aandacht. Het boven tafel krijgen van talenten, interesses en beperkingen is lastiger.
Enerzijds door de taalbarrière, anderzijds doordat ze aangeven alles leuk te vinden en alles te willen
doen. Dat blijkt dan later niet zo te zijn, omdat ze bijvoorbeeld toch afhaken. Dat vraagt van Welzijn
Barneveld extra Inspanning. Tevens is een warme overdracht naar organisaties erg belangrijk. We
constateren dat ook zij nog zoekende zijn in hoe ze de vrijwillige statushouders het beste kunnen
begeleiden. Welzijn Barneveld probeert deze signalen op te vangen en de nodige ondersteuning te
bieden.
Participatieverklaringstraject
Landelijk is bepaald dat alle statushouders een participatieverklaring moeten tekenen binnen een
jaar na vestiging. Zij tekenen voor kennisname en respecteren van de Nederlandse normen en
waarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Tevens zeggen zij toe een actieve
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bijdrage te gaan leveren aan de samenleving. Het is natuurlijk van belang dat de statushouders
weten waar ze voortekenen. Daarom is In 2016 een samenwerking tot stand gekomen met Welzijn
Barneveld, Vluchtelingenwerk en de gemeente Barneveld om hen voor te bereiden.
Vluchtelingenwerk verzorgt drie workshops omtrent normen en waarden. Welzijn Barneveld
organiseert een rondleiding door Barneveld en laat hen een film zien die over de gemeente gaat,
ook verzorgen wij het moment van het tekenen van de verklaring. De samenwerking verloopt nog
niet zoals we het zouden willen, de overdracht van gegevens blijkt lastiger. Begin 2017 zullen er
gesprekken gevoerd worden om de samenwerking te verbeteren.
Op 22 december heeft een groep van 50 statushouders het traject afgerond en hun
participatieverklaring getekend. Een belangrijke gebeurtenis voor hen, het tekenen van de
verklaring door wethouder Hans van Daalen gaf het extra lading en maakte het feestelijk.

1
3

s

II

V

**

Tekenmoment op 22 december

Vooruitblik 2017
Welzijn Barneveld constateert dat er heel veel gedaan wordt voor en door statushouders. Daarbij
is het geregeld zoeken. Welke begeleiding is er al vanuit Vluchtelingenwerk? En als deze
begeleiding afgerond is, zijn statushouders dan zelfredzaam genoeg? Welke initiatieven zijn er om
statushouders te helpen integreren en contacten op te bouwen? Wat doen kerken? Hoe gaan
sportverenigingen om met statushouders? Wat is nodig voor een succesvolle vrijwilligersfunctie?
Hoe gaan organisaties met hen om? Maar ook, hoe is het welzijn van deze kwetsbare groep
mensen? En hoe kunnen wij als welzijnsorganisatie hier iets in betekenen? Kortom, veel vragen om
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te onderzoeken. De eerste helft van 2017 zal gebruikt worden om dit te onderzoeken en hier visie
op te maken. Graag gaan we hierover ook met gemeente Barneveld in gesprek.
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Er wordt ingezet op het onderwerp sociale samenhang met betrekking tot de specifieke
doelgroep statushouders en eventuele vluchtelingen.
Statushouders maken kennis met Welzijn Barneveld.
•

Door de workshops gegeven vanuit vluchtelingenwerk, een film en rondleiding en daarna
het tekenen van de participatieverklaring
•
Door actieve benadering vanuit Welzijn Barneveld als er gevraagd wordt om
vrijwilligerswerk voor statushouders.
•
Creëren van verbinding tussen initiatieven en versterken van maatschappelijke
begeleiding.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Aantal statushouders participatieverklaring getekend
| 50
Lotgenotencontacten
Voortgang
NaH lotgenotencontact
In 2016 zijn er totaal 6 avonden geweest voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.
Deze bijeenkomsten worden i.s.m. Siza georganiseerd. In november jl. was de laatste
bijeenkomst met als thema "onzichtbare gevolgen" Deze avond werd door 30 mensen bezocht.
Ook de burgemeester was deze keer op uitnodiging aanwezig.
Op verzoek van een deelnemer die jonger is als de doorsnee bezoekers, hebben wij een
informatieavond gehouden voor mensen die op jongere leeftijd al getroffen zijn door bijv. een
hersenbloeding, zuurstoftekort, ongeluk e.d. Mensen jonger dan 65 jaar zitten in een andere
levensfase. Zij hebben mogelijk nog kinderen thuis, hebben eventueel een
werkloosheidsuitkering en hebben nog een lange toekomst voor hun. Men vindt het fijn om met
elkaar te praten over wat zij zoal tegenkomen, herkennen dingen bij elkaar, krijgen van elkaar
adviezen. Mensen begrijpen elkaar, waardoor iedereen zich gehoord voelt. Het geeft
verbondenheid, een lotgenotengroep dus.
Op de eerste informatieavond voor "jongere" mensen met NAH kwamen 16 mensen af. In
december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden met 7 geïnteresseerden. Deze
bijeenkomsten van "jongere" NAH mensen wordt verzorgd door een vrijwilliger die zelf getroffen
is en ondersteund door Welzijn Barneveld.

Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Er zijn verschillende lotgenotencontacten.
Een aantal lotgenotencontacten worden gedeeltelijk begeleid door Welzijn Barneveld.
•
Mantelzorg lotgenotencontact
•
NaH lotgenotencontact
Een aantal lotgenotencontacten worden gefaciliteerd in ruimte door Welzijn Barneveld.
•
AlzheimerSalon
•
Parkinson Café
•
Duoproject spelletjes avond
•
100 talentvolle vrouwen
De lotgenotencontacten zijn netwerken waarbij de deelnemers elkaar horen, helpen en
ondersteunen.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Aantal bijeenkomsten in 12 maanden:
Mantelzorg lotgenotencontact
12
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NaH lotgenotencontact
Alzheimer Salon
Parkinson Café
100 talentvolle vrouwen

7
10
6

Buurtbemiddeling
Voortgang
Buurtbemiddeling werkt vanaf 1 januari 2016 met het CCV Registratiesysteem. Bemiddelaars
kunnen daarmee online Informatie over "hun" casussen lezen en hun rapportage invoeren.
Benchmarking met andere organisatie die dit systeem gebruiken wordt daarmee vereenvoudigd.
Vier bemiddelaars hebben om verschillende redenen hun taak neergelegd. Inmiddels zijn vier
nieuwe medewerkers aan het team toegevoegd. Drie daarvan hebben de basisopleiding gevolgd,
één had die opleiding al in haar vorige woonplaats gevolgd. Door het vertrek van bemiddelaars
gaat weliswaar opgebouwde kennis en ervaring verloren, anderzijds ontstaat door nieuwe inbreng
weer een andere en frisse dynamiek en die is zeer welkom.
Opbrengst 2016
Kwalitatieve opbrengsten
Buurtbemiddeling blijkt telkens weer in een behoefte te voorzien. Contacten met de wijkagenten
wijzen uit, dat zij aantoonbaar werkverlichting ervaren door door te verwijzen naar
Buurtbemiddeling. De wijkagenten geven aan, dat zij in actie komen wanneer een strafbaar feit is
gepleegd. Zij kunnen en willen niet bemiddelen en verwijzen dan naar Buurtbemiddeling.
Naast bemiddeling en advies kunnen de bemiddelaars ook op andere manieren burgers van dienst
zijn. In 2016 Is aan hen de training "coaching" aangeboden. Daar waar geen oplossing wordt
bereikt, bijvoorbeeld wanneer partij B bemiddeling weigert, kan partij A gecoacht worden om te
leren omgaan met de ervaren overlast.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal aantal aanmeldingen
57
Totaal aantal aanmeldingen in behandeling genomen
51
Totaal aantal bemiddelingen
10
Geslaagde bemiddelingen
9
Slagingspercentage van de bemiddelingen
Opgelost na intake/advies/coördinator
Opgelost na kennismakingsgesprek bemiddelaars
Opgelost op een andere manier
Niet in behandeling genomen
Nog niet afgerond in 2016
Slagingspercentage totaal
Verdeling aanmeldingen over de twee gemeentes
Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel
Melding van buiten gemeentes Barneveld/Scherpenzeel
Verdeling over de dorpen gemeente Barneveld
Barneveld
Voorthuizen
Kootwijkerbroek
Stroe
Garderen
Terschuur

90%
12
4
6
16
77%
46
10

27

10
4
2
2
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Strategisch
actieplan

Oe blauwe kolom is later toegevoegd, soms loopt de tekst doen in de volgende rij.

Naam
projectactiviteit

Doelstelling

Acties

Beoogd effect

Stand van zaken

Herijking van de
bestaande activiteiten in
het licht van de civil
society voor na 2015 en
verder.

Gesprek met René Jongman, Gert Jan
Kraan en Jaap Hoekstra

Transparante agenda ten
aanzien van de diensten van
Welzijn Barneveld ter
versterking van de civil
society.

Gesprek met René, Gert Jan en Jaap heeft
plaatsgevonden.

Bijlage

Afronding (januari 2017)

Overkoepelende acties

1

Speerpunten 2015

In de Buurt stimuleert het nadenken over het
versterken van de civil society binnen heel WB. In
de Buurt sluit aan bij het casuïstiek overleg, nodigt
collega's uit voor het Werkatelier Informele
Ondersteuning en legt verbindingen tussen
projecten van WB en organisaties of partijen die in
een buurt actief zijn.

Nadenken over welke onderdelen van
het WB programma de civil society
ten goede komen.

Vasstellen definitief actieplan.

2

Welzijn Werkt

Inwoners informeren
over de brede diensten
van Welzijn Barneveld
gericht op het versterken
van de civil society.

X

3

Signaleren in de
wijk

Verkennen van de visie
van de gemeente op
verbreding van de
huidige taken van het

Is gebeurd

Opstellen van een PR plan:
Publieke opinie ten aanzien
Zorgdragen voor juiste informatie op
Informatie op de website is uitgebreid (o.a.
van informele zorg
de website. De huidige folders en
overzicht Informele Ondersteuning In Barneveld,
beïnvloeden:
informatieverstrekking binnen Welzijn
agenda op de website wordt steeds meer gevuld).
vraagverlegenheid
Barneveld herzien. Folders en flyers
Alle flyers van WB zijn herzien en opgemaakt in
terugdringen en
verspreiden onder de burgers van
éénzelfde huisstijl.
burgerinitiatieven bevorderen.
Barneveld.

Uitvoeren van PR plan: O.a. zijn uren
vrij gemaakt om beter in te kunnen
zetten op PR en Communicatie.

verbetering van PR, vooral ad
hoe en duidelijk gezicht naar
buiten

Is gestart

Gesprek met Hans van Daalen, Bert
Komdeur en Gert Jan Kraan, waarbij
we met name focussen op de vraag:
Welke rol speelt In de Buurt in relatie

De sociale agenda, met het
oog op het versterken van de
civil society, is een
vanzelfsprekend onderdeel

Op 17 september 2015 vond een gesprek plaats met
de wijkpiatformcoördinatoren over de rol die
wijkplatforms kunnen spelen in het versterken van
de sociale samenhang In de wijk. in de

Welzijn Barneveld levert een positieve bijdrage
aan het versterken van de civil society, dit
gebeurt o.a. binnen het netwerk informele
ondersteuning waarin Welzijn Barneveld de kar
trekt.
Vertegenwoordigers van informele
ondersteuningsinitiatieven ontmoeten elkaar
twee keer per jaar op de Werkateliers en zoeken
contact en samenwerking. Daarnaast zet Welzijn
Barneveld met het project In de Buurt in op het
bouwen van een sociaal netwerk in verschillende
wijken en buurten (professionals, vrijwilligers en
buurtbewoners ontmoeten elkaar twee keer per
jaar op de wijkbijeenkomst en leren elkaar
kennen).
Bovendien dragen alie andere projecten van
Welzijn Barneveld op hun eigen manier bij aan
het versterken van de sociale samenhang. We
komen er steeds weer achter hoe belangrijk het Is
om contact te leggen met andere initiatieven en
partijen, je kunt elkaar helpen, naar elkaar
doorverwijzen, etc. Zo werken we aan een hecht
ondersteuningsnetwerk.
In de afgelopen twee jaar zijn er verschillende
acties doorgevoerd om het aanbod van Welzijn
Barneveld breder bekend te maken bij burgers.
Enkele voorbeelden: de Pr-materialen hebben
één duidelijke huisstijl gekregen, in de zomer van
2015 is Welzijn Barneveld op promotietoer
geweest, we hebben op verschillende
evenementen gestaan met een promotiekraam
(denk aan Candlelight, zorgmarkten,
buurtmarkten, etc).
Op de website is een overzicht gekomen van alle
informele ondersteuningsinitiatieven in de
gemeente Barneveld. En in verschillende wijken
valt regelmatig een folder van o.a. Welzijn
Barneveld in de bus.
In 2015 en 2015 heeft Welzijn Barneveld op
verschillende manieren onderzocht hoe de
wijkplatforms staan t.o.v. de sociale agenda van
hun wijk. Dit onderzoek vond o.a. plaats middels
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wijkplatform naar sociale
samenhang en informele
ondersteuning.

tot de wijkplatforms en wat behelst
precies de sociale agenda?

van de wijkplatforms.
Een eenduidige visie tussen
gemeente Barneveld en
Welzijn Barneveld over wat
precies de sociale agenda
inhoud.

In september 2015 kregen wijkplatformleden een
enquête waarin hen werd gevraagd of én hoe zij
een bijdrage willen leveren aan het versterken van
de sociale samenhang in de wijk. Wijkplatforms
krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Werkateliers Informele Ondersteuning. In 2016
investeert Welzijn Barneveld opnieuw in het
versterken van de relaties met de wijkplatforms.

Ingaan op de verkregen doelstelling
uit het verdiepende gesprek en
daarop een plan van aanpak
ontwerpen hoe invulling te geven aan
de sociale agenda van de
wijkplatforms.

Ondersteunen van de
wijkplatforms op het gebied
van Welzijn om zo de sociale
samenhang te kunnen
versterken en elkaar beter te
kunnen zien, in de breedste
zin van het woord.

X

Verdieping van de relatie
wijkplatforms en Welzijn Barneveld,
voornamelijk in wat er nodig is en
welke vragen er zijn.

4

Bestaande en nieuwe
lotgenotencontactgroepen vanuit
Steunpunt Mantelzorg faciliteren in
de zin van ruimte en eventueel door
de inzet van een professional of een
vrijwilliger.

Vergroten van het aantal
lotgenotencontacten.

Samenwerking met Elan en Stimenz
aangaan om met hen de
mogelijkheden te bekijken voor het
begeleiden van
lotgenotencontactgroepen. In hun
prestatieafspraken is opgenomen dat
zij hier als organisaties hun bijdrage
aan leveren.

Samenwerking Elan en
Stimenz verstevigen ten
behoeve van het stimuleren
van
lotgenotencontactgroepen.

Versterk met elkaar

(Lotgenoten)contact
stimuleren specifiek voor
jeugdigen en
volwassenen.

commissievergadering van 12 januari is dit thema
opnieuw ter sprake gebracht. De praktijk wijst uit
dat elk wijkplatform vraagt om maatwerk, waar
mogelijk werkt Welzijn Barneveld samen met de
wijkplatforms aan het versterken van de sociale
samenhang.

een enquête onder wijkplatformleden,
verschillende gesprekken met wijkplatformleden
en het participeren in de stuurgroep
vergaderingen. Conclusie: elk wijkplatform vraag
om maatwerk en niet alle wijkplatformleden zijn
gemotiveerd om in te zetten op het versterken
van de sociale samenhang in hun buurt. Welzijn
Barneveld zoekt aansluiting bij de wijkplatforms
waar dit mogelijk is,
wijkplatformleden worden gevraagd om mee te
denken, haken zij af? Dan zoekt Welzijn Barneveld
verder naar buurtgenoten die wél mee willen
doen. Te allen tijde blijft Welzijn Barneveld het
wijkplatform actief opzoeken en informeren. In
de praktijk blijkt dat je mooie plannen kunt
hebben om wijkplatformleden in te zetten voor
het versterken van de sociale samenhang in de
buurt, maar als het hierbij ontbreekt aan
motivatie, kom je niet verder. Welzijn Barneveld
kiest er daarom voor om met de
enthousiastelingen aan de slag te gaan.

Er is regelmatig contact tussen de verschillende
'aanspreekpunten', van gemeente niveau tot en
met de wijkplatformen zelf. Door dat de
wijkplatformen onderling erg verschillen zijn de
acties ook erg verschillend.

Loopt

Welzijn Barneveld heeft de afgelopen jaren actief
gezocht naar aanwezige
lotgenotencontactgroepen in de gemeente
Barneveld. Een overzicht van deze groepen is
inmiddels ook te vinden op de website. De
vertegenwoordigers van deze groepen worden
ook uitgenodigd voor de Werkateliers Informele
Ondersteuning.

Er zijn gesprekken gevoerd, we zien elkaar.

Er is inmiddels een NAH-groep voor jongeren
opgestart en daarnaast zet het steunpunt
Mantelzorg vanaf 2015 actief in op het vormen
van een contactgroep van Jonge Mantelzorgers.
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Openstaan voor uitbreiding
lotgenotengroepen. Welzijn
Barneveld is alert op signalen en
vragen vanuit de samenleving. Denk
aan huidige vragen over een
lotgenotencontact voor Parkinson en
NAH.

Er is een lotgenotencontact Parkinson gestart,
daarnaast staat Welzijn Barneveld open voor extra
groepen.

Is (nog) niet in gang gezet wat betreft afstudeer
opdrachten en stagiaires vanwege tijdgebrek in
begeleiding. Wel wordt er naar buiten toe meer
gecommuniceerd over de mogelijkheden. Er is
contact met Duo project en lOOvrouwen met
Talenten
Bestaande lotgenotencontactgroepen zijn
opgenomen in het overzicht Informele
Ondersteuning op de website van WB.

Eventueel behoefteonderzoek; doel
daarvan kan zijn alle
lotgenotencontactgroepen in beeld
krijgen.
Onderzoeken welke
lotgenotencontacten er zijn in de
gemeente Barneveld.
Opnemen van
lotgenotencontactgroepen in de
sociale kaart.

Bestaande
lotgenotencontacten in beeld
om de bekendheid daarvan te
vergroten.

Er is een lotgenotencontact Nah en er gaat een
lotgenotencontact voor de jongere inwoners met
Nah starten. Ook Is de groep 100 talentvolle
vrouwen heeft bij Welzijn Barneveld een
onderkomen gevonden.

X

5

Bestaande lotgenotencontactgroepen zijn
opgenomen in het overzicht Informele
Ondersteuning op de website van WB.

Tegengaan van
eenzaamheid

Tegengaan van
'verborgen'
eenzaamheid.

Binnen Welzijn Barneveld, onder de
projectcoördinatoren en de
vrijwilligers die contact hebben met
senioren, volwassenen en jongeren
een training omgaan met
eenzaamheid ontwikkelen en
aanbieden. Dit om de signalering van
eenzaamheid te stimuleren.
Maatschappelijke organisaties en
kerken informeren over
scholingsavond: eenzaamheid en het
signaleren van.

Voor het inzetten op dit thema
samenwerkingen zoeken met
maatschappelijke organisaties en
scholen.

Verminderen van 'verborgen
eenzaamheid'

Er is continue aandacht, tijdens trainingen etc,
echter er blijft nog steeds behoefte aan meer. Dit Is
nooit klaar en nooit genoeg.

Welzijn Barneveld heeft op verschillende
manieren ingezet op het tegengaan van
verborgen eenzaamheid. Op de scholingsavonden
zijn er verschillende workshops aangeboden
waarin vrijwilligers handvatten kregen voor het
signaleren van en het omgaan met eenzaamheid.
Het project In de Buurt heeft in verschillende
wijken een sociale kaart ontwikkeld. Deze kaart Is
via thuiszorginstanttes en kerken ook verspreid

Is gebeurd

Zo kunnen vrijwilligers die een signalerende
functie hebben doorverwijzen en de kwetsbare
burgers helpen aansluiting te zoeken bij
bestaande initiatieven. Een voorbeeld hiervan is
de decemberfolder waarin activiteiten staan
vermeld en de wijkkaarten van Oldenbarneveld,

Is gebeurd

De Lors en De Vaarst. Het blijft belangrijk om de
vrijwilligers van Welzijn Barneveld er op te wijzen
wat ze kunnen doen bij het signaleren van
eenzaamheid. M.n. de vrijwilligers van
AutoMaatje, Informele Hulp, Mantelzorgen
Senioren.
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Kwetsbare mensen
onderdeel laten worden
van sociale structuur.

X

6

Versterken van het
sociale netwerk

De vrijwilligers van
Welzijn Barneveld zijn in
staat om op methodische
wijze het sociale netwerk
van Inwoners in kaart te
brengen en in te zetten
op het vergroten, dan
wel verstevigen van het
netwerk.

Gastheren en gastvrouwen toevoegen
aan bestaande projecten van Welzijn
Barneveld die kwetsbare mensen
onder hun hoe nemen en ze in
contact brengen met andere mensen.

Vermindering van de
eenzaamheid

Op de langere termijn. Door contacten in wijken en
buurten signaleert WB eenzaamheid en werken we
aan het versterken van sociale netwerken.

Automaatje klanten benaderen

Klanten van automaatje die
niet bekend zijn met Welzijn
Barneveld en haar diensten
voorlichten en bekend maken.
Misschien zelfs meer
Informatie verstrekken.

Er wordt een werkgroepje gestart om te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn

Bepalen van diensten binnen Welzijn
Barneveld waarbij de vrijwilligers
gebaat zouden zijn bij het werken met
sociale netwerken.

Andere maatschappelijke organisaties
stimuleren om extra in te zetten op
dit thema. Daarvoor een
trainingsaanbod toepassen, door
sociale netwerkstrategieën
onderwerp te maken van bijvoorbeeld
de scholingsavond en/of organisaties
stimuleren het binnen hun
vrijwilligersbeleid op te nemen.
Na training de sociale netwerk
strategieën inbedden in
werkprocessen van de 'eigen
vrijwilligers' binnen Weizijn
Barneveld.
Nadenken over een manier waarop
we kunnen achterhalen of en op
welke wijze door ons getrainde
organisaties de 'sociale
netwerkstrategieën' inzetten binnen
de eigen organisatie en dan met name
binnen de werkzaamheden die door
vrijwilligers worden verricht.
7

Ik doe mee, jij toch
ook?!

Arbeidmatige participatie
vergroten voor alle
inwoners.

Ons Bedrijf en Ruiter Werkt op de
hoogte stellen van dit actiepunt.

Vergroten en verstevigen van
het sociale netwerk van
inwoners In Barneveld zodat
zij, wanneer het zelf niet lukt,
een beroep kunnen doen op
samen.

Is gebeurd

Welzijn Barneveld heeft in de afgelopen jaren op
verschillende manieren ingezet op het
ondersteunen van vrijwilligers bij het in kaart
brengen van het sociale netwerk van kwetsbare
burgers. Tijdens de scholingsavonden is er
aandacht besteed aan dit thema. Tijdens de
wijkbijeenkomsten (In de Buurt) wordt dit thema
ook regelmatig aangestipt; hoe help ik iemand
anders verder? Dit blijft een thema dat we
regelmatig willen blijven aanhalen op
bijeenkomsten.

Dit thema is opgenomen in het trainingsaanbod van
de scholingsavond in november.

Loopt

Loopt

Binnen het vrijwilligerswerk dat Welzijn
Barneveld aanbiedt kunnen vrijwilligers
competenties opdoen die, indien van toepassing,
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Is informeel besproken. Ellen overlegd nog met
Minke en Mirjam hoe verder.

X

Stimuleren van
vrijwilligerswerk voor alle
bewoners.

Goede (digitale)
informatieverstrekking en adequate
invulling van het Steunpunt
vrijwilligerswerk.

Binnen het vrijwilligerswerk
kunnen competenties worden
opgedaan die, indien van
toepassing, bijdragen aan de
ontwikkeling richting de
reguliere arbeidsmarkt.

bijdragen aan de ontwikkeling richting de
reguliere arbeidsmarkt. We leveren hierin
maatwerk.

Loopt

Versterken

8

9

10

Database informele
zorg

Spoorzoeken

Kerken en
Moskeeën in actie

Bekendheid van de
informele
zorginitiatieven
vergroten onder
inwoners,
maatschappelijke
organisaties, de
gemeente, ondernemers
en andere instellingen In
Barneveld.

Palet van informele zorg
up to date houden.

Meer verbinding met de
kerken tot stand brengen
en in gezamenlijkheid
verkennen of huidige
potentieel van de kerken
optimaal benut wordt.

Het overzicht van de sociale kaart
rondom Informele zorg verspreiden
onder de bewoners en betrokken
organisaties.

Digitale database van informele zorg
goed vindbaar (inclusief zorg die
vanuit de kerken voor 'algemeen'
wordt geboden) op de website van
Welzijn Barneveld. Hierin ook de
mogelijkheden bekijken met de al
bestaande sociale kaart op de site van
de gemeente Barneveld.
Overleggroep maken in SWoffiche van
de betrokken initiatieven voor
informele zorg.
Elk halfjaar de contactpersonen van
de initiatieven mailen met de vraag of
de gegevens nog kloppend zijn.
Implementatie van een nieuw
systeem. Adsysco.
Onder andere een gesprek met het
diaconaal
netwerk/pastoresoverleg/kerkenraad/
WMO kerken met de vraag om hun
aanbod informele zorg en
ontmoetingsactiviteiten te
presenteren.

Vergroten van bekendheid
informele zorginitiatieven

Algemeen toegankelijke informele zorginitiatieven
zijn opgenomen in overzicht Informele
Ondersteuning op de website van WB. Het streven
is om van elke wijk in Barneveld een sociale kaart en
wijkagenda te maken (gerealiseerd In
Oldenbarneveld en de Vaarst en de Lors in
ontwikkeling).

In de afgelopen jaren heeft het project In de
Buurt gewerkt aan het in kaart brengen van het
aanbod van informele ondersteuning in de
gemeente Barneveld (en nog steeds komen er
nieuwe initiatieven bij). Dit overzicht staat op de
website, maar kan nog beter vindbaar gemaakt
geworden. Er zijn al verschillende folders gemaakt
met daarop het overzicht van alle open
maaltijden en alle ontmoetingsplekken in de
gemeente. Op deze manier zoeken we naar
mogelijkheden om de informatie dichterbij de
burger te brengen, m.n. de burger die de digitale
weg niet direct weet te vinden.

Op de website van WB Is een begin gemaakt met
een overzicht van alle informele ondersteuning
(inclusief ondersteuning vanuit kerken). Dit
overzicht is in eerste instantie bedoeld voor
maatschappelijke organisaties, de gemeente en
ondernemers.
Vergroten van bekendheid
Informele zorginitiatieven

Loopt

Het palet van informele zorg wordt up te date
gehouden, In de Buurt zal hierin nog de
aansluiting moeten zoeken met CRM / AdSysCo

Loopt
Actie geldt voor 'In de Buurt' en voor de gehele
organisatie.

Optimale benutting informele
zorg potentieel kerken en
moskeeën.

Voorjaar 2015: verschillende gesprekken gehad met
diaconieën van kerken en afgevaardigden van
moskeeën (doel: verbinding zoeken, in kaart
brengen wat zij kunnen betekenen voor de
samenleving), voorjaar: deelgenomen aan ASDPlatform Kerken. Verbinding gelegd met project
Informele Ondersteuning.

De contacten met de kerken zijn goed. In de
Buurt heeft voornamelijk contacten met de
'mensen op de werkvloer'. Het contact met de
bestuurlijke kant is wat minder intensief. Sinds
kort zijn de banden met het bestuur van het
Diaconaal Netwerk weer aangehaald.
Verschillende vrijwilligers komen namens hun
kerk bij het netwerk informele ondersteuning,
ook in de buurt...
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Acute gezinshulp
bevorderen en
11 Vrijwillige pleegzorg stimuleren van vrijwillige
pleegzorg (uitrol project
'geborgenheid')

12 Ons kent ons

Kennismaking stimuleren
tussen de personen die
betrokken zijn bij
informele zorg
initiatieven. En
verbinding tussen
verschillende initiatieven
stimuleren, zodat zij
elkaar weten te vinden
en een doorgaande lijn
gestimuleerd wordt. Met
aandacht voor
wederkerigheid.

Het gewone
13 opvoeden
stimuleren

Voorkomen dat er een
beroep wordt gedaan op
'zwaardere' vormen van
hulp, door het versterken
van het gewone
opvoeden.

Lijst van Kelly Andres completeren
waarop de kerken en moskee staan
met de activiteiten die zij organiseren
waarbij zij informele ondersteuning
en ontmoeting mogelijk maken.

Aanbod van kerken en moskeeën is opgenomen in
overzicht Informele Ondersteuning op de website
vanWB.

Vanuit deze gesprekken verder kijken
welke acties nodig zijn en deze
samenvatten in een pian van aanpak.

Verbindingen zijn gelegd, verschillende diaconieën
sloten aan bij het Werkatelier Informele
Ondersteuning in oktober, een aantal kerken /
moskeeën sluit aan bij wijkbijeenkomsten, hier
worden verbindingen met andere partijen gelegd.

komen er regelmatig mensen vanuit de kerk op
een wijkbijeenkomst. Het aanbod van informele
ondersteuning vanuit kerken is bij Welzijn
Barneveld bekend, dit is ook opgenomen in het
overzicht op de website.

Werven van vrijwilligers voor
vrijwillige pleegzorg

Informele ondersteuning aan
kinderen/jongeren

onderzoek, overieg starten

N.v.t.

Organiseren van drie werkateliers
gericht op kennismaking, uitwisseling
en versterking.

Bekendheid van de sociale
kaart op het gebied van
informele zorg en verbinding
tussen verschillende
initiatieven.

Deze vonden plaats op 1 juni en 5 oktober.
Succesvol! In 2016 zetten we dit voort, tweemaal
per jaar vindt er een Werkatelier plaats.

Twee keer per jaar organiseert Welzijn Barneveld
de Werkateliers Informele Ondersteuning,
vertegenwoordigers ontmoeten elkaar, leren
elkaar kennen en zoeken de samenwerking, in
2017 zetten we dit voortl

Is gebeurd

Welzijn Barneveld heeft zich in de afgelopen jaren
op verschillende manieren beziggehouden met
het versterken van het gewone opvoeden. Er zijn
verschillende oriënterende gesprekken geweest
met Karina van Triest (DG) en Cor Terschegget
(BeActive), dit is tot nu toe nog niet op iets
concreets uitgelopen.

Het eerste oriënterende gesprek heeft
plaatsgevonden en er wordt nu in kaart gebracht
waar behoeften liggen.

Op het Valkhof organiseerde Welzijn Barneveld
een gezellige middag waarop zowel kinderen ais
ouders waren uitgenodigd (gezinsmoment). Dit
hopen we in 2017 weer te doen. Daarnaast heeft
Welzijn Barneveld een ondersteunende rol bij de
ouderochtenden ln

Gesprek met Karina van Triest om op
dit punt de samenwerking te
verkennen.

Aanbieden van twee informatie c.q.
uitwisselingsmomenten per jaar over
thema's als geldwijs en jonge
mantelzorgers, opvoeden in de Buurt.

Verhelpen van
opvoedgelegenheid

Verhelpen van
opvoedgelegenheid
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Gesprek met Be Active over het
opvoeden in de Buurt door middel
van bijvoorbeeld de
buitenspeelkasten.

14

Sport en
cultuurverenigingen

Verdergaande
samenwerking met sport
en cultuurverenigingen
tot stand brengen
oftewel de
samenwerking tussen
Welzijn Bameveld en Be
Active intensiveren en
effectueren.

Het versterken van het
gewone opvoeden in de
buurt.

Samenwerking met o.a. het CJG en
overige maatschappelijke organisaties
waarbij ingezet wordt op de
ondersteuning van en
deskundigheidbevordering aan de
moeders/vaders in eerste instantie in
de Valkhof.

Onze contacten in het Valkhof worden steeds meer
uitgebreid. Met name op het eerste en vierde hofje
zijn er enthousiaste moeders, op een heel
laagdrempelige manier proberen we hen mee te
nemen en indirect te leren hoe je samen een
gezellige buurt kunt vormgeven. In januari 2016
geven we samen met BeActive een boost aan het
uitbreiden van ons netwerk op het Valkhof d.m.v.
het organiseren van Buurtkoffies.

Deelname aan de week van de
opvoeding.

In de Buurt organiseerde op 5 oktober i.s.m.
HomeStart Kakelkoffies (= gespreksavonden met
buurtgenoten over opvoeden), deze werden
minimaal bezocht.

Opstellen van een plan van aanpak
gericht op verdergaande
samenwerking met het Be Active
team. Hierin spelen het signaleren en
verwijzen een belangrijke rol.

Be Active en Welzijn
Barneveld acteren in eikaars
verlengde en versterken
elkaar.

Het contact en de
ontmoeting tussen
15 senioren en
jongeren
stimuleren.

X

X

Wordt aan gewerkt, samenwerking is enigszins
geïntensiveerd: samenwerking in verschillende
wijken, seniorenactiviteiten, etc. Daarnaast
stemmen we onze jaaragenda's meer op elkaar af
en sluit de opbouwwerker aan bij het 6-wekeHjkse
overleg van BeActive.

Valkhof 154 (In de Buurt). Hier komen wekelijks
zo'n 6-8 ouders samen voor ontmoeting en
gesprek (o.a. over opvoeden). Tijdens de
buurtfeesten waarbij In de Buurt regelmatig
betrokken is, wordt er ook bewust tijd/energie
gestoken in activiteiten voor kinderen (indirect
komen hierbij ook opvoedaspecten kijken,
normen en waarden in de buurt, etc.)

In Oldenbarneveld en op het Valkhof werkt
Welzijn Barneveld (In de Buurt) samen met het
BeActive-team. Voor wat betreft de andere
wijken laten we de samenwerking even rusten.
Uit gesprekken in oktober 2016 is gebleken dat
beide partijen niet op één lijn zitten qua visie (wel
of niet wijkgericht werken). Daarnaast zijn er bij
Senioren ook verschillende projecten waarin
samenwerking is gezocht.

Doelstelling blijft actueel, wordt vanuit Welzijn
Barneveld als moeizaam proces ervaren.
Gezamenlijke jaaragenda komt niet volledig rond. Er
wordt gewerkt aan verbetering van het proces.

X

16

Is In ontwikkeling, samen met Karina van Triest van
het GG en het jongerenwerk onderzoeken we of we
thema's als Geldwijs, jonge mantelzorgers en het
opvoeden in de buurt via de buitenspeelkasten
vorm kunnen laten krijgen. (Voorjaar 2016 - Overleg
met BeActive over de rol van de buitenspeelkasten)

Casuïstiekoverleg

Participatie door
senioren en jongeren.

Binnen huidige taken en diensten de
participatie van senioren en de
combinatie tussen oud en jong, waar
mogelijk stimuleren.

Vergroten van participatie en
het verminderen van
eenzaamheid onder senioren.

BAS, Barneveld Actief en
Sociaal

Jongeren nog beter enthousiasmeren
voor het vrijwilligerswerk. Jongeren
die een MaS opdracht hebben
uitgevoerd, binnenhouden met BAS.

Vergroten van netwerk
jongerenparticipatie waarbij
er ook een samenwerking
komt tussen jong en oud.

Samenwerking tussen
gemeente en Welzijn
Barneveld.

Ontmoeting faciliteren Welzijn
Barneveld met gemeentelijke
gespreksvoerders.

Loopt en moet blijven doorgaan

Met BAS zet Welzijn Barneveld in op het contact
van jongeren met andere generaties, daarnaast
hebben jongeren bij de MaS ook contact met
verschillende doelgroepen.

Loopt

In de Buurt stimuleert het contact tussen
verschillende generaties door op evenementen in
de buurt het activiteitenaanbod zo in te richten
dat alle doelgroepen zich aangesproken voelen en
mee willen doen.

Er heeft een voorlichtingsbijeenkomst
plaatsgevonden. Gespreksvoerders hebben uitleg
gehad over Welzijn Barneveld, haar projecten en
haar diensten.

In 2016 is er een bijeenkomst georganiseerd
waarbij medewerkers van Welzijn Barneveld
kennismaakten met verschillende
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gespreksvoerders. We praatten elkaar bij en
leerden eikaars werk en aanbod kennen.

X

Afspraken maken ten aanzien van de
samenwerking tussen de
medewerkers van Welzijn Barneveld
en de gespreksvoerders.

Heeft plaatsgevonden. Een aantal gespreksvoerders
hebben ook contact met de collega's die zich
specifiek met een bepaald aandachtpunt
bezighouden. Bijvoorbeeld arbeidsparticipatie of
mantelzorg.

X

Indien wenselijk aanschuiven bij
eikaars casuïstiek overleg.

loopt

Onderzoeken van
mogelijkheden voor
17 het opzetten van
een digitale sociale
agenda.

X

Burgers informeren over
de activiteiten in hun
wijk.

Onderzoeken van mogelijkheden

Inwoners activeren om te
participeren in de wijk en
elkaar en de faciliteiten beter
te leren kennen.

Mogelijkheden zijn onderzocht, maar het opzetten
van een dergelijke agenda is een grote klus. Langere
termijn.

Inwoners activeren om te
participeren in de wijk en
elkaar en de faciliteiten beter
te leren kennen.

Er worden steeds meer sociale acties gedeeld via
internet, facebook en de wijkplatformwebsites.
Waar mogelijk worden deze middelen Ingezet. Altijd
wel met ondersteuning van conventionele zaken om
niemand tekort te doen.

Het opzetten van een digitale sociale agenda Is
een grote klus, in 2017 zetten wie hier weer op in
en onderzoeken we de mogelijkheden verder. Er
is hiervoor een kartrekker nodig.
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