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Inleiding
Voor u ligt de Tweede viermaandelijkse rapportage van 2017. We kijken terug op een mooie lente en
zomerperiode. Terwijl we deze rapportage schrijven zijn de activiteiten al weer in volle gang. Matches
worden gemaakt en activiteiten georganiseerd.
De begeleiding van de nieuwe Barnevelders is een feit. Het Duoproject draait en de participatieverklaringen
worden getekend. Samen met Vluchtelingenwerk, de gemeente en vele vrijwilligers werken we aan ook een
prettige woonomgeving voor deze inwoners.
Wij wensen u veel leesplezier toe!

Algemene cijfers Welzijn Barneveld
Aantal beroepskrachten
Aantal fulltimers
Aantal parttimers
Aantal ZZP'ers
Aantal FTE

23
2
21
0
13,8
457

Totaal aantal actieve vrijwilligers binnen Welzijn Barneveld

Vrijwilligers
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Voortgang
De maand mei was voor het steunpunt een drukke maand. Defensie heeft zich intensief ingezet voor
de Barneveldse bevolking en veel burgers waren geïnteresseerd in het doen van vrijwilligerswerk. In
juli is het bij Steunpunt Vrijwillige Inzet wat rustiger geworden. Vakanties gaan van start en dat
maakt dat het spreekuur wat minder vaak werd bezocht. Dat is ook te zien in het aantal
bemiddelingen ten opzichte van het eerste kwartaal.
De zomermaanden zijn voor het steunpunt Vrijwillige Inzet een goed moment om extra bezoeken af
te leggen bij organisaties die gebruik maken van de vacaturebank of om organisaties bekend te
maken met de vacaturebank. Door bij een organisatie langs te gaan kan de sfeer geproefd worden
en zo vrijwilligers een goed beeld geven van de werkzaamheden en de sfeer.
Het aantal succesvolle bemiddelingen blijft steken op ongeveer 90%. Het steunpunt zet extra
monitoring in door na een aantal maanden nog even te peilen of mensen op hun plek zitten.
Voorheen werd dit na een paar weken gepeild. De ervaring is echter dat er dan nog geen informatie
beschikbaar is omdat er dan alleen een kennismaking is geweest of deze zelfs nog plaats moest
vinden. Deze wijze van werken zorgt ervoor dat er beter gekeken kan worden naar het succes van de
bemiddeling.
Hieronder staat twee reacties van de vrijwilligers:
Hoi...
Bij deze wil ik je laten weten dat ik al anderhalve maand bij de voedselbank werk.
Het bevalt goed en ik doe het met veel plezier.
Met vriendelijke groet,
E. D.
Hallo
Ik ben nu 3 weken (op de dinsdagmiddag) verbonden met de Zilverlijn. Ik vind het leuk om te
doen en het is elke keer een verrassing met wie je in gesprek gaat komen. Meestal krijg ik 45 verschillende personen aan de lijn en voer totaal verschillende gesprekjes met hen. De ene
keer is het leuk en min afmeer oppervlakkig, de andere keer zijn het wat moeilijker
gesprekken.
Ik dank je nog voor hetfeit dat je me in contact hebt gebracht met de Zilverlijn.
Met vriendelijke groeten,
LS.

Naast dat er contact wordt onderhouden met de vrijwilliger over de voortgang, wordt ook de
organisatie benaderd. Hieronder een reactie van een van de organisaties:
Beste
Zojuist werd ik erop gewezen dat de vacature voor Groentebezorger nog op de vacaturebank stond.
Stom van mij... Nu heb ik online aangegeven dat de positie is ingevuld. Is dat voldoende?
Inmiddels is E.P. namelijk ingewerkt en rijdt hij de groenten voor ons rondl En ik denk dat er hierbij
weersproke is van een leuke win-winsituatie.
Bedankt voor de mogelijkheid om op deze manier een match te maken.
Vriendelijke groet,
E.S.
Inzet van defensie voor de Barneveldse samenleving
In de maand mei, met een uitloop in juni, hebben ruim 70 militairen zich ingezet Barneveldse voor
de samenleving. De dames en heren van de Generaal-Majoor Kootkazerne zijn betrokken geweest
bij 16 verschillende projecten in de gemeente Barneveld. Hieronder volgt een greep uit de gedane
activiteiten:
De militairen hebben een stormbaan gemaakt voor de deelnemers van Zorgboerderij Klein
Essen en hebben de mensen hierop begeleid.
Verwilderde tuinen zijn opgeknapt voor hulpbehoevende burgers.
Voor Norschoten zijn dierenhokken verplaatst en geulen gegraven voor elektriciteit.
Opknappen van het schoolplein van de Koningin Beatrixschool, met daarnaast gastlessen
voor de leerlingen.
De wandelgroep van Welzijn Barneveld mocht, bij hoge uitzondering, wandelen op het
kazerneterrein in Stroe onder begeleiding van defensie.
De bewoners van Neboplus zijn meegenomen voor een wandeling naar het centrum van
Barneveld om daar met elkaar op het terras te zitten.
Uit de evaluatie kwam naar voren dat dit project voor alle betrokkenen waardevol is en
gecontinueerd zal worden.

Het initiatief was een samenwerking tussen de Gemeente Barneveld, Generaal-Majoor Kootkazerne,
Present en Welzijn Barneveld. Welzijn Barneveld heeft naast de werving van de activiteiten een
verbindende rol gehad en heeft de gemaakte afspraken bewaakt.

Coördinatorenoverleg
leder jaar organiseert Welzijn Barneveld voor alle vrijwilligerscoördinatoren een overleg. Dit met als
doel om elkaar van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden en om ervaring met elkaar uit te
wisselen. Zo ook op 3 mei. Naast het uitwisselen van ervaringen is er met elkaar gesproken over
omgaan met kwetsbare vrijwilligers en het begeleiden ervan. Met alle veranderingen in de zorg blijft
een duidelijk vrijwilligersbeleid erg belangrijk omdat dit kaders geeft aan de vrijwilligers, maar vooral
ook aan de professionals in de zorg.

Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Er zijn meer vrijwilligers.
Er zijn meer contacten met maatschappelijke organisaties die vrijwilligersvacatures aanbieden.
Er is een ruim scholingsaanbod voor vrijwilligers om hen te ondersteunen in de werkzaamheden.
Er wordt meer bemiddeld via de online vacaturebank.
Kwantitatieve opbrengsten
\ Prestatie in cijfers
Totaal aantal bemiddelingen mei - augustus
40
16
Digitale bemiddeling
24
•
Persoonlijke bemiddeling
Totaal aantal trajecten Intensieve bemiddeling / Sociale activering
Totaal aantal trajecten beleidsadvisering en adviestrajecten
NL Doet

8

Aantal deelnemende organisaties NL Doet in Barneveld

13

Nieuwsbrief Welzijn Barneveld (4x per jaar)

7500
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Vrijwilliger en participatie
Voortgang
Binnen het project Wegwijs worden momenteel 8 mensen begeleid. Zes trajecten zijn in de
afgelopen periode bemiddeld en deze zijn half juli afgesloten.
Een aantal mensen zijn actief binnen een organisatie en hebben daar hun draai gevonden. Zo is een
van de deelnemers uit Wegwijs een aantal maanden terug aan de slag gegaan als maatje binnen
Ruimzicht. Een andere deelnemer zet zich in voor de bakgroep van Stichting De Rozelaar. Het kan
echter ook zo zijn dat door het traject Wegwijs geconstateerd wordt dat vrijwilligerswerk (nog) een
brug te ver is. Zo is een van de deelnemers doorverwezen naar het Doelgroepenregister omdat zij
meer begeleiding nodig heeft in de uitvoering.
We merken ook dat het traject Wegwijs niet voor iedereen de opstap is naar vrijwilligerswerk. Het
traject biedt wel de mogelijkheid om samen met de burger te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn en daar advies over uit te brengen.
Voor het project Wegwijs geldt een aparte productafspraak met de gemeente Barneveld. Daarmee
valt dit project buiten de reguliere subsidie.
Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
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.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal aantal trajecten afgerond
6
Totaal actieve trajecten
8
Totaal aantal bemiddelingstrajecten januari - augustus
14
Meldpunt informele hulp - Maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
In de afgelopen vier maanden is het aantal hulpvragen, in verhouding tot de eerste vier maanden,
gestegen. Met name de tuinaanvragen zijn gestegen. Bij de andere diensten is de groei ongeveer
gelijk aan de eerste vier maanden.
Het wordt steeds lastiger om alle tuinvragen die binnenkomen te koppelen. Lang niet alle tuinvragen
worden opgepakt door een vrijwilliger. Bij aanmelding van de tuinvragen overleggen we telefonisch
met de hulpvrager of er hulp beschikbaar is in het netwerk (familie, vrienden, buren, kerken etc.) en
vragen we naar de financiële draagkracht van de hulpvrager. Als het mogelijk is om een tuinman te

betalen, dan verwijzen wij naar de plaatselijke hovenier. Wanneer iemand aangeeft wel voor de hulp
te willen betalen, maar de inzet van een hovenier te duur is, verwijzen we door naar bijvoorbeeld de
Icare Klusbus of naar mijn mantelzorgstudent.
Ondanks deze aanmeldingsprocedure blijft het aantal tuinvragen stijgen. Ook de tuinen worden
groter en we krijgen van de vrijwilligers terug dat ze het niet altijd meer alleen willen doen. Het
vraagt te veel tijd en energie van hen.
Om die reden zijn we momenteel over de werkwijze van de tuinaanvragen aan het brainstormen.
Ongeveer 40% van de hulpvragen worden niet gematcht aan een vrijwilliger van Welzijn Barneveld,
maar wordt er hulp ingezet vanuit andere partijen, zoals kerken, mijn mantelzorgstudent, stichting
Present, professionele hulp of buurtinitiatieven. Als coördinator informele hulp zoek ik dan passende
hulp elders. Als deze bemiddeling tot stand is gebracht, verwijs ik officieel door. Ik koppel dan niet
zelf een vrijwilliger, maar ben dan wel actief betrokken als belangenbehartiger bij de bemiddeling
binnen een andere organisatie, vereniging of buurtinitiatief.
Bijeenkomst vrijwilligers informele hulp
Op 9 mei jl. is er een lunch georganiseerd voor de vrijwilligers van informele hulp. 15 vrijwilligers, die
behoefte hadden aan onderling contact en overleg met de coördinator, waren hierbij aanwezig.
Het was een ontspannen en gezellige bijeenkomst en goed om te horen van de vrijwilligers hoe hun
contacten met de hulpvragers lopen en wat ze nodig hebben in het contact met de coördinator.
Voor volgend jaar is het nog zoeken of we op dezelfde manier weer een bijeenkomst organiseren
voor de vrijwilligers van informele hulp. In dit project pakken de vrijwilliger en de hulpvrager, na de
proefperiode die begeleid wordt door de coördinator, het contact zelf over.
Veel vrijwilligers en hulpvragers kunnen het contact en de hulp samen organiseren en hebben geen
behoefte (meer) aan een bijeenkomst.
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Opbrengst 2017
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
Totaal aantal hulpvragen Meldpunt informele hulp
•

Administratieve hulp / PC

•

Boodschappen doen

Prestatie in cijfers
102

Lichte huishoudelijke ondersteuning

8

Bezoek
Klussendienst
Tuinwerkzaamheden
Wandelen/rolstoel rijden
Algemeen

8
19
41

•

Vervoer + Begeleiding naar afspraken

•

Oppas

Totaal aantal vrijwilligers
Totaal aantal hulpvragen gekoppeld aan een vrijwilliger

119
64

Maatjes - Maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
Statushouders
De toename van statushouders met de vraag naar een taaimaatje die we in de vorige rapportage al
benoemden heeft sterk doorgezet. Hierop hebben we besloten om onze maatjesprojecten verder
uit te breiden met een project Taalmaatjes'. We hebben eerste stappen gezet om tot een
volwaardig project te komen. Dat wil zeggen dat er projectkaders en -afspraken moeten worden
uitgewerkt, trainingen voor vrijwilligers nodig zijn en andere randvoorwaarden om deze vraag naar
taaimaatjes goed op te kunnen nemen.
De verdere rapportage over Taaimaatjes wordt in deze en volgende rapportages apart vermeld.
Vriendenkringen
Welzijn Barneveld evalueert op dit moment het verloop van het project Vriendenkringen van de
afgelopen jaren. We onderzoeken of we het project in haar huidige vorm willen voortzetten of dat
we hier toch een andere draai aan willen geven. We hopen deze evaluatie in het najaar ook samen
met MEE te kunnen doen, maar door personele wijzigingen bij MEE heeft dit tot op heden niet
kunnen plaatsvinden.
Daarnaast is in de afgelopen periode een onderzoek gedaan door twee studenten naar vriendschap
en relatie bij mensen met een verstandelijke of psychische beperking. De resultaten van dit
onderzoek nemen we mee in de beantwoording van de vraag hoe we Vriendenkringen verder
vormgeven.
Opbrengst 2017
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.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal aantal deelnemers Maatjesproject
126
Instroom in het kalenderjaar
Uitstroom in het kalenderjaar
Nieuwe hulpvragen maatje (van nieuwe én reeds bekende deelnemers)
Totaal aantal vrijwilligers Maatjesproject
Instroom in het kalenderjaar
•
Uitstroom in het kalenderjaar
Bemiddelingen Maatjesproject
Totaal aantal vriendenkringen
Nieuwe vriendenkringen

16
I 17
18
| 79
11
11
12

Bijeenkomsten voor opzet van nieuwe vriendenkringen
Totaal aantal bemiddelde deelnemers in Vriendenkringen
Taaimaatjes - maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
We zien in de afgelopen vier maanden een grote toename van het aantal statushouders die bij
Welzijn Barneveld een beroep doet op een taaimaatje. We verwachten dat deze stijging doorzet en
dat er de komende periode nog veel meer mensen graag een taaimaatje willen via Welzijn
Barneveld.
Om enigszins aan deze vraag te kunnen voldoen, hebben we ook in deze periode meteen de
werving van taaimaatjes opgestart. Hierdoor hebben er inmiddels zes bemiddelingen
plaatsgevonden en staan er nog verschillende op de planning.

10

Om de mensen die zich bij ons melden goed te begeleiden is veel meer nodig. We denken hierbij aan
meer vrijwilligers, een duidelijke projectopzet, deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, enz.
We zijn Inmiddels gestart met het organiseren. Daarnaast zijn er ook ideeën om in groepsverband
mensen te laten oefenen met het spreken van Nederlands. Hierbij stemmen we af wat er In
samenhang met andere initiatieven gedaan kan worden. We hopen in de komende periode tot
concrete plannen te komen en hiermee de statushouders zo goed mogelijk verderte helpen.
Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
De nieuwe maatjescontacten tussen deelnemers en vrijwilligers zijn succesvol.
Het vaardig worden met de Nederlandse taal.
Door de focus te leggen op spreken met elkaar, het in praktijk brengen wat men leert tijdens de
taallessen waardoor men zich beter uit kan drukken in het Nederlands
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal aantal deelnemers Taaimaatjes
17
17
•
Instroom in het kalenderjaar
•
Uitstroom in het kalenderjaar
•
Nieuwe hulpvragen maatje (van nieuwe én reeds bekende deelnemers)
Totaal aantal vrijwilligers Maatjesproject
•

Instroom in het kalenderjaar

•
Uitstroom in het kalenderjaar
Bemiddelingen Taaimaatjes

17
8
8
6

DUO Project - maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
We hebben de afgelopen periode een groot aantal aanmeldingen gehad van zowel inburgeraars als
vrijwilligers die graag mee willen doen aan het nieuw op te starten vrouwenproject dat eind
september van start zal gaan. In samenwerking met Vluchtelingenwerk Barneveld hebben we een
aantal vrouwelijke inburgeraars voor dit project uitgenodigd waarvan een aantal zich daadwerkelijk
hebben aangemeld. Ook zijn er via de gespreksvoerders van de gemeente een aantal
aanmeldingen binnengekomen. We merken dat de samenwerking met zowel Vluchtelingenwerk
als de gespreksvoerders erg belangrijk is en goed verloopt. Momenteel worden de
intakegesprekken afgerond en worden de matches gemaakt tussen de inburgeraars en de
vrijwilligers.

1

ANN A-MAR IA HOEVE
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We hopen eind september, begin oktober met de nieuwe vrouwengroep van start te kunnen gaan
door middel van een startavond. Het is de bedoeling dat vanaf dat moment de inburgeraars met
hun vrijwilliger een op een ongeveer eens per 2 weken met elkaar gaan afspreken (ongeveer 2
uur). Het plan is die momenten te gebruiken om samen veel Nederlands te spreken en uitstapjes te
maken. Op die manier leren zij Barneveld en de Nederlandse cultuur beter kennen. Ook zullen we
met alle vrouwen gezamenlijk ééns in de 2 maanden een activiteit ondernemen.
De huidige mannengroep van het Duoproject heeft in de afgelopen periode 2 gezamenlijke
activiteiten gehad, te weten; boerengolf en tussenevaluatie. Het boeren golfen was een mooie
manier om de contacten te verdiepen, veel Nederlands te spreken en tegelijk een stukje Nederlandse
cultuur mee te krijgen. Het was een gezellige middag in een mooie Hollandse omgeving.

Naast de een op een contacten en de gezamenlijke activiteiten van de huidige mannen
projectgroep zijn er ook een aantal deelnemers de afgelopen periode extra door zijn vrijwilliger
geholpen met sociale en-of juridische zaken. Tenslotte zijn er door vrijwilligers nevenactiviteiten
opgericht;
Eén van de inburgeraars heeft dankzij enorme inzet van zijn vrijwilliger een baan gevonden. Hij
heeft hem geholpen een cv op te stellen en is met hem langs allerlei uitzendbureaus gegaan. Ook
heeft hij contact onderhouden met de werkgever en deze geeft aan blij te zijn met zijn nieuwe
werknemer. Deze inburgeraar heeft zijn baan inmiddels al een aantal maanden en heeft uitzicht op
een vast contract.
Eén van de inburgeraars is door zijn vrijwilliger geholpen met een aantal financiële zaken en
schuldhulpverlening. Wij zijn ervan overtuigd dat zonder de hulp van deze vrijwilliger en zijn
tussenkomst bij diverse instanties, de vooruitzichten voor deze inburgeraar een stuk minder
positief zouden zijn geweest. Mede dankzij de inzet van zijn vrijwilliger zijn er regelingen zijn
getroffen met deurwaarders.
Vanuit het Duoproject is er door een van de vrijwilligers een praatgroepje opgericht. Er komen nu
wekelijks een aantal jongere statushouders bij hem en zijn vrouw thuis om een paar uur lang
Nederlands te praten, woordspellen te doen en daarmee de brug tussen de taallessen en het
daadwerkelijk Nederlands spreken met andere Nederlanders te verkleinen.

12

Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Het helpen integreren van inburgeraars in de gemeente Barneveld en in de samenleving door
ontmoetingen, activiteiten en waar nodig gerichte ondersteuning.
Het vaardig worden met de Nederlandse taal.
Zelfredzaam zijn in de Nederlandse cultuur en samenleving.
Een bijdrage leveren aan begrip voor en acceptatie van inburgeraars/nieuwe burgers in de lokale
gemeenschap, door het actief betrekken van Barneveldse vrijwilligers.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal aantal deelnemers
25
• Instroom in het kalenderjaar
25
1
• Uitstroom in het kalenderjaar
24
Totaal aantal vrijwilligers
24
• Instroom in het kalenderjaar
1
• Uitstroom in het kalenderjaar
22
Bemiddelingen
Automaatje - Maatschappelijke ondersteuning
| Voortgang
Het project is nog steeds een succes. Er komen nieuwe aanvragen binnen, er zijn voldoende
enthousiaste vrijwilligers beschikbaar.
Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Het is een vervoersdienst waarbij vrijwilligers rijden met hun eigen auto. De vervoersdienst wordt
gecoördineerd vanuit Welzijn Barneveld.
Totaal aantal vervoersaanvragen
1080
Totaal aantal vrijwilligers
54

Om te typeren hoe druk het soms is met Automaatje een citaat uit een mail van een hulpvrager die zij ons
toestuurde;
"Ik wil je graag even een iets laten weten wat misschien wel leuk is om te horen.
Ik had van jou een berichtje gehad dat dhr. X een ritje met mij zou maken.
Om 9.30 zou hij komen.
Er kwam iemand wat aarzelend ons woonerf oprijden waarvan ik dacht dat zal
Automaatje zijn.
Hij stapte uit en zwaaide, dus ik eropaf.
'K vond het wel een beetje vreemd.
Een Molukse meneer die X heette?
Maar goed hij hield het portier open en ik stapte in.
Maar ik kon niet naar het opgegeven adres omdat die mevrouw iets zeer dringends had waardoor
ik niet kon komen.
Ik had iemand anders gebeld waar ik hartelijk welkom was.
Dus dat was opgelost dacht ik.
Ik vertelde deze man dat ik graag naar een ander adres wilde.
Hij keek me stom beduusd aan en zei: Maar u moet toch naar het ziekenhuis?
Nee dus(gelukkig). Snel weer uitgestapt en ondertussen kwam de echte heer X die me netjes op het
andere adres heeft afgeleverd.
't Bleek van vroeger nog bijna een buurjongen te zijn ook. Heel leuk.
Die andere chauffeur kwam een buurman van me ophalen, hij moest wel naar het ziekenhuis.
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Dot ivos mijn
Hartelijke

verhaaltje.

groet en ieder bedankt die zich met dit mooie werk

bezighoudt.

Mw. J. S.
Training en ondersteuning
Voortgang
Tijdens de zomerperiode zijn er geen geplande scholingsavonden en andere evenementen geweest

met als doel training en/of advies.
Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Vrijwilligers worden geschoold voor de doelgroep.
Vrijwilligers kunnen zich verder ontwikkelen.
Vrijwilligers kunnen taken ondersteunen of overnemen van professionals
Kwantitatieve opbrengsten
Totaal aantal geschoolde vrijwilligers
•

Totaal aantal aangeboden scholingsavonden

•

Totaal aantal deelnemers scholingsavonden

•
Totaal aantal deelnemers scholingsavond Signaleren niet Pluis
Totaal aantal gebruikers ondersteuning invullen van (belasting)formulieren
Totaal aantal deelnemers aan training Ontwikkelingsgericht Coachen

Prestatie in cijfers

1
74
55
66

13

Senioren
Ontmoeten, bewegen en sociale activering
Voortgang
•

We hebben een goed zomerprogramma gedraaid, hierbij proberen we altijd nieuwe
mensen te ontmoeten. Dit jaar hadden we 12 activiteiten, die bijna allemaal goed bezocht
waren.

•

Op 24 augustus hadden we onze jaarlijkse vrijwilligers dag, hier mochten we ongeveer 80
vrijwilligers ontmoeten en dit was een hele gezellige middag. Voor de vrijwilligers een kans
om elkaar eens te ontmoeten en ervaringen te delen.
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De Inloop Digitale Hulp is nu uitgebreid naar 4 locaties in de gemeente Barneveld. Nadat
Welzijn Barneveld hiermee is gestart met l x in de maand, kan men nu terecht ook bij
Neboplus, Ruimzicht en Nieuw Avondrust. Alles door vrijwilligers en voor de mooie prijs
van €1,-. Senioren kunnen nu elke week van de maand ergens terecht met hun vragen.
Op 3 mei is er voor de senioren een koersbal toernooi georganiseerd door Be-Active.
Hieraan hebben koersballers uit de hele gemeente meegedaan.
In de maanden mei en juni hebben leerlingen van het JFC en de Meerwaarde voor hun
MAS-stage ons geholpen met o.a. het maken van de zomerflyer en het rondbrengen
hiervan.
Samen met de 7 receptionistes een leerzame BHV-training gedaan in de Veluwehal. Vooral
het bij calamiteiten naar beneden helpen van mensen die moeilijk ter been zijn stond
centraal.
Opbrengst 2017
Er hebben in deze periode relatief veel kwetsbare senioren gebruik kunnen maken van een
activiteit, waarbij zij andere mensen konden ontmoeten.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal aantal activiteiten
27
•
Totaal aantal wekelijkse activiteiten ouderen
•

Totaal aantal maandelijkse activiteiten ouderen

11

•

Totaal aantal deelnemers activiteiten 2 kwartaal

535

e

•
Totaal aantal deelnemers zomerprogramma
Totaal aantal coördinatoren (Senioren)

±280
45

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

30

Ontmoeten, bewegen en sociale activering in het bijzonder dagactiviteiten in Kootwijkerbroek en
Garderen.
pVoortgang
Dagbesteding

Senioren Nieuwe Stijl (Van Zorg naar

Welzijn)

Welzijn Barneveld is, in samenspraak met Zorgboerderij Klein Essen, bezig om de dagbesteding De
Schoonbeek in Kootwijkerbroek laagdrempeliger te maken.
Op dit moment biedt Welzijn Barneveld in de Essenburcht een aantal Welzijnsactiviteiten;
ouderencontact, koersbal, meer bewegen voor ouderen, houtsnijden en creatief Kootwijkerbroek.
Daarnaast biedt Klein Essen dag-activering in de Essenburcht.
Het is de bedoeling zowel de dag-activering als de welzijnsactiviteiten voor iedereen toegankelijk
zijn. Langzaamaan werken we hiernaartoe. Hulpbehoevend of niet, iedereen is welkom! Het gaat
vooral om het benutten van kansen rondom 'ontmoeting' in de Essenburcht. Utopia is: de
Essenburcht als bruisend centrum van het contact tussen inwoners van Kootwijkerbroek van alle
leeftijden. Maar voor nu richten wij ons vooral op de wat oudere inwoners van Kootwijkerbroek
(en omstreken).
Op 8 juni 2017 heeft Welzijn Barneveld met de coördinatoren van de welzijnsactiviteiten van
Welzijn Barneveld, in Kootwijkerbroek gesproken. Daarna zijn wij met partijen die senioren in
Kootwijkerbroek een warm hart toedragen in gesprek gegaan. Hierbij kunt u denken aan kerken,
thuiszorgorganisaties, plaatselijk belang etc.
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Natuurlijk is het zodat de hulpbehoevende oudere ook vaak professionele begeleiding nodig heeft.
Deze begeleiding wordt geboden door de professionele kracht van de dag-activering.
Met ingang van 1 september 2017 is deze professionele kracht in dienst gekomen bij Welzijn
Barneveld. Hiermee is ook daadwerkelijk een stap van "Zorg naar Welzijn" gezet.
Met Klein Essen en zorgroep Ena hebben we afspraken gemaakt over vervanging in het geval van
ziekte of vakantie. Hiermee kan Welzijn Barneveld garanderen dat er professionele ondersteuning
is wanneer dat nodig is.
Een samenwerkingsovereenkomst tussen Klein Essen en Welzijn Barneveld is in ontwikkeling.

Coaching van senioren met beginnende ouderdomsklachten en dementie
- Maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
Om nieuwe maatjes te kunnen krijgen (hetgeen moeilijk blijft), heeft de projectcoördinator contact
gezocht met de Barneveld Vandaag. Een huidig maatjeskoppel is bereid om een interview te laten
afnemen. Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid en wordt door een groter publiek gelezen.
Eveneens heeft Sky High TV ons benaderd voor het programma "Held voor een Ander" dat eind dit
jaar op tv-Gelderland wordt uitgezonden. Dit programma, in opdracht van het Oranje Fonds, is
bedoeld om "het maatje zijn" te promoten. Voor dit programma is inmiddels een opname geweest
bij een bestaand maatjeskoppel. Door dit televisieprogramma hopen wij weer mensen te trekken
die maatje dementie willen worden.
Navraag bij casemanagers leerde dat zij het erg druk hebben met de basishulp bij mensen met
dementie en dat daardoor het aanvragen van een maatje vaak op de tweede plaats komt. Hierin
gaan we weer meer tijd in investeren.
Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Er zijn vrijwilligers geworven die zijn ingezet in een thuissituatie in overleg met
wijkverpleegkundigen.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal deelnemers Maatjesproject Dementie
13
Totaal aantal deelnemers op de wachtlijst
1
Totaal aantal bemiddelingen
ITotaal aantal nieuwe deelnemers in het kalenderjaar
14
Totaal aantal gestopte deelnemers in het kalenderjaar
5
Totaal aantal vrijwilligers Maatjesproject Dementie
15
Totaal aantal nieuwe vrijwilligers in het kalenderjaar
I Totaal aantal gestopte vrijwilligers in het kalenderjaar
3
Preventief Bezoekproject 75 + en Woon Bewust
Voortgang
Woon Bewust
Tot eind augustus zijn er totaal 165 aanvragen binnengekomen. De helft van deze aanvragers heeft
een woonadviseur op bezoek gehad.
Helaas hebben wij van 2 woonadviseurs afscheid moeten nemen. Een vanwege persoonlijke
omstandigheden en een woonadviseur is overleden. Dit laatste heeft het team erg geraakt. Er zijn
op dit moment nog 7 woonadviseurs over, waarvan 1 persoon nog herstellende is en een andere
woonadviseur tijdelijk minder kan doen vanwege ziekte. Hierdoor zijn er nu dus 5 woonadviseurs
volledig actief.
Inmiddels hebben de aanvragers op de wachtlijst een brief gekregen met de mededeling dat wij
ons best doen om iedere aanvraag nog dit jaar af te wikkelen. Daarnaast is de mogelijkheid
geboden om voorrang te vragen, waarvan 1 persoon gebruik heeft gemaakt.
Binnenkort overleggen de gemeente en Welzijn Barneveld overlegd over de voortgang van zowel
het Preventief Bezoekproject 75+ als Woon Bewust.
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Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Er is een goed bezoekregeling, 75+ers worden op aanvraag bezocht. Er zij er 330 aangeschreven
waarvan er ongeveer 160 aangeven op dit moment geen bezoek te willen, de meeste willen dit wel
over 5 jaar, wanneer ze 80 jaar zijn. Met 80+ers wordt een tweede herhalingsafspraak gemaakt.
Deelnemers aan Woon Bewust weten alles over zelfstandig, veilig en comfortabel wonen
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Aantal bezoeken Bezoekproject 75+
110
Aantal mensen na gebeld of langsgegaan
73
Aantal vrijwilligers Bezoekproject 75+
8

1 Aantal bezoeken Woon Bewust

| 84

Aantal vrijwilligers Woon Bewust

7

VPTZ: vrijwillige palliatieve terminale zorg
Voortgang
Helaas blijkt dat de vraag naar inzet voor Vrijwillige Palliatieve terminale zorg in de thuissituatie er
momenteel niet is. Wel is er drie keer informatie aangevraagd, hoe snel iemand ingezet kan worden
en of er ook vrijwilligers zijn die 's nachts kunnen worden ingezet. In het laatste geval kunnen we dit
wel leveren voor een korte termijn.
In de Barneveld Magazine van mei 2017 heeft een redactioneel stuk gestaan met 2 VPTZ Vrijwilligers.
Naar aanleiding hiervan is er 1 nieuwe vrijwilligster gekomen die nog moet worden opgeleid. We
verwachten dat zo spoedig mogelijk te kunnen organiseren.
In het laatste trimester zullen de diverse thuiszorgorganisaties worden geïnformeerd over de inzet
van Vrijwilligers in de laatste fase van iemands leven.

Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Er zijn voldoende, geschoolde VPTZ-vrijwilligers.
Er is meer mogelijk op het gebied van specifieke aanvragen.
Kwantitatieve opbrengsten
Aantal hulpvragen
Aantal vrijwilligers
Aantal uren vrijwillige inzet
Aantal cursisten VPTZ cursus

Prestatie in cijfers
1
3
20
1

Maaltijd aan Huis
Voortgang
De maaltijdvoorziening loopt goed, maaltijden zijn lekker en cliënten zijn tevreden over de kwaliteit.
Het aantal aanvragen in Barneveld Dorp blijft prima op peil, in de kernen blijft dit wat achter.
In juli jl. hebben wij in samenwerking met Food Connect een Proeverij georganiseerd op de Stroese
Dag.
Onderstaand citaat ontvingen wij onlangs van een dochter van een gebruiker die noodgedwongen
ging stoppen met Maaltijd aan Huis:
Hij heeft altijd erg genoten van jullie maaltijden

en de soep.

Ik denk dat ik wel namens mij vader mag zeggen, heel hartelijk
Ook natuurlijk

dank en een dikke pluim voor de vrijwilligers

dank

daarvoor!!

die het bezorgen door weer en

wind.
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En namens mijzelf heel hartelijk

dank voor alle medewerking

ik heb wat keertjes gebeld om weer wat te veranderen
teveel! En het werd altijd zonder problemen

die ik steeds heb gehad.

in de levering. Het was jou/jullie

opgelost. Heel

Want
nooit

prettig!

Nogmaals dank voor alles!
Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Er is een goede maaltijdvoorziening die maaltijden levert conform marktprijzen.
Er is een goede 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 cijfers
Aantal gebruikers via Welzijn Barneveld per 31-8-2017
89
4
•
Garderen
•

Kootwijk

4

•
•

Barneveld (bijna buitengebied)
Kootwijkerbroek

3

•

Nijkerk

1
1

•

Stroe

•

Terschuur
Zwartebroek

20

2
2
52

Voorthuizen
Aantal uitgeschreven gebruikers door stopzetten of overlijden via Welzijn 10
Barneveld
I
Aantal nieuwe inschrijvingen in gehele gemeente via Welzijn Barneveld, er 21
wordt ook rechtstreeks aangemeld via Stichting Maaltijd aan Huis, van de
Hervormde Diaconie
Aantal gerechten, geleverd via Welzijn Barneveld, t / m 3-9-2017
•

Hoofdgerechten

•
Voorgerechten
•
Nagerechten
Aantal vrijwilligers

12150
1546
1390
33

Mantelzorgers
Steunpunt Mantelzorg
Voortgang
Steunpunt Mantelzorg:
In het tweede trimester is er voor de mantelzorgers het jaarlijkse uitje geweest op 13 juni. Hiervoor
hadden zich 46 mantelzorgers aangemeld. Tijdens deze mooie zomerse dag konden de mensen
genieten van een roofvogelshow bij de valk roofvogels. Daarna was er een lunch bij het oude
ambachtenmuseum. Daar konden de mensen terug in de tijd. Kijken mocht dit keer ook met de
handen en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Er is afgesloten met een drankje en een hapje.
Tijdens deze dag hebben de mantelzorgers met het team van het steunpunt mantelzorg kennis
kunnen maken en is nog even stilgestaan bij het overlijden van Frieda Tahamata. De mantelzorgers
hebben een heerlijke ontspannen dag gehad. Een aantal opmerkingen bij afscheid aan het einde van
de dag: "mijn hoofd is weer een beetje leeg, heerlijk!"; "Fijn dat jullie er allemaal waren zodat we
weer weten bij wie we nu terecht kunnen."; "Dank jullie wel, we hebben een hele fijne dag gehad.".
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In de nieuwsbrief van mei heeft het team zich ook nog voorgesteld aan de mantelzorgers.
Ondertussen staat voor september de nieuwe nieuwsbrief al weer op stapel. Hierin aandacht voor
de dag van de mantelzorg die op 10 november 's middags wordt gehouden in de Veluwehal. Thema
van deze dag is net als vorig jaar "Mantelzorg doe je samen". Dit jaar is er aandacht voor mooie
mantelzorgmomenten. Wij hopen dat mantelzorgers deze willen delen met anderen, al dan niet
anoniem. Tijdens deze dag zal Ineke Ludikhuize tweemaal een lezing geven. Ineke is mantelzorgster
geweest van de heer Willem Aantjes, fractievoorzitter van het CDA. Zij heeft op 56-jarige leeftijd
besloten om te stoppen met werken zodat zij kon zorgen voor haar man. Zij is tevens schrijfster van
het boek "een warme jas". Een licht en optimistisch boek dat mantelzorgers de warme jas biedt die
ze zelf voor een ander zijn. Verder zal er tijdens deze dag een zorgmarkt zijn waar wij een breed
aanbod van zorgaanbieders zichzelf weer willen laten presenteren. Met name de zorgaanbieders uit
de gemeente Barneveld. Tevens zullen er weer kleine verwenmomenten zijn voor de mantelzorgers.
Op 31 oktober, 7 en 14 november staat er nog een cursus "hoe blijf ik op de been?" gepland.
Dienstenbon:
Er zijn tot nu toe 148 dienstenbonnen verkocht aan mantelzorgers. De ervaringen van de
mantelzorgers zijn goed. Het is een steun in de rug voor deze mantelzorgers die hier gebruik van
maken omdat ze nu net even weer hulp krijgen bij dat waar ze steeds niet meer aan toekomen. Via
Social Media, krant en nieuwsbrieven van Welzijn Barneveld blijven we aandacht schenken aan de
dienstenbonnen om de bekendheid te vergroten.
Lotgenotengroepen:
Momenteel is er een lotgenotengroep voor mantelzorgers van mensen met dementie. Helaas wordt
deze groep nog maar door 3 personen bezocht. Mede daarom hebben we in juli de publiciteit
gezocht en is er op de ouderenpagina van de Barneveldse krant aandacht geschonken aan de
lotgenotencontacten. Er zijn ook plannen om een lotgenotencontactgroep op te zetten voor mensen
die hun partner hebben verloren.
Mantelzorgwaardering:
Op dit moment komen er nog aanvragen voor de mantelzorgwaardering binnen. Mantelzorgers
kunnen de waardering aanvragen tot 1 oktober.
Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Het steunpunt mantelzorg groeit.
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Het steunpunt mantelzorg blijft op de ontwikkelingen in de maatschappij.
Er worden regelmatig evenementen georganiseerd in het kader van Mantelzorg
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Aantal mantelzorgers in beeld tot 30-04-2017
1123
Aantal aanmeldingen mantelzorgwaardering gemeente (31-08-2017)
556
Aantal hulpvragen mantelzorgers
Informatie, advies en begeleiding

21

Luisterend oor

25

Deelnemers dienstenbon

22

Verwijzing naar individuele ondersteuning (door vrijwilligers)
Aantal huisbezoeken
Aantal gesprekken op kantoor
Overleg tussen mantelzorgcoördinator en GGZ consulente
Aantal deelnemers activiteiten:
Dag van de Mantelzorg 10 november

16
11
1
n.v.t.

Lotgenotencontact Dementie (gemiddeld aantal deelnemers per
keer)
50
Gemiddeld aantal deelnemers Alzheimersalon (10 bijeenkomsten
per jaar)
Aantal ontvangers Mantelzorg nieuwsbrief:
Mantelzorgers, huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken, culturele centra, dagopvangprojecten,
verzorgingshulzen, verpleeghuis, zorgorganisaties, casemanagers dementie, maatschappelijke
organisaties en ouderenbonden.
Respijtzorg
Voortgang
Respijtzorg wordt steeds belangrijker voor de mantelzorger. De zieke, de patiënt, blijft langer thuis
en er wordt dus nog meer dan voorheen een beroep gedaan op de naaste(n). Respijtzorg kan
betekenen dat de mantelzorger er even tussenuit kan gaan. Het kan ook betekenen dat de patiënt
tijdelijk even ergens gaat logeren. Deze logeeradressen zijn schaars, het is niet gemakkelijk om op
korte termijn iemand tijdelijk ergens te plaatsen. Dat is jammer en zorgelijk omdat de mantelzorger
dan soms niet meer op de been kan blijven om te zorgen voor hun naaste. Vooralsnog wordt de
oplossing meer gezocht in helpende handen thuis, zodat de mantelzorger ontlast wordt.
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Jonge mantelzorgers
Voortgang
Algemeen
Het aantal geregistreerde jonge mantelzorgers neemt toe. Dit komt met name doordat jonge
mantelzorgers een mantelzorgwaardering aanvragen en wij op deze manier in contact kunnen
komen met de jongeren. Bij de eerstvolgende activiteit worden de nieuw geregistreerde jonge
mantelzorgers direct uitgenodigd om mee te doen.
Van Lodenstein College Barneveld (VLC)
We zijn nog steeds met de schoolmaatschappelijk werker op het VLC, in gesprek over op welke
manier we de jongeren van deze school kunnen informeren over het thema jonge mantelzorg.
Het VLC heeft ruimte geboden om de scholieren na schooltijd uit te nodigen voor een
informatiebijeenkomst. We mogen van de school, alle scholieren en hun ouders hiervoor
aanschrijven. Met de schoolmaatschappelijk werker als tussenpersoon maken we gebruik van het
aanbod van het VLC en zijn we blij dat we de scholieren persoonlijk op de hoogte kunnen brengen
van het thema jonge mantelzorg. Daarnaast geven we ze de kans om in contact te komen met
andere jonge mantelzorgers, door middel van de activiteiten en bieden we hen een plek aan om
hun verhaal te delen.
Activiteiten
Op een warme zomeravond in juni zijn we met een groep jonge mantelzorgers naar de Koewei
geweest om daar verkoelende, sportieve activiteiten met elkaar te doen. Door een potje
flessenvoetbal, natte sponzen gooien en touwtrekken waren we behoorlijk verhit, maar gelukkig
bracht het water veel verkoeling. We hebben vooral ook met elkaar bijgepraat en het was goed
om elkaar nog even te zien en te spreken voor de zomervakantie.
In 2017 staan er nog twee activiteiten op de agenda. De eerstvolgende activiteit is in de
herfstvakantie. We hebben drie serviceclubs benaderd om mee te denken over deze activiteiten.
We hopen dat ze het leuk vinden om een bijdrage hieraan te leveren. Wij vinden het waardevol
om op deze manier onze doelgroep onder de aandacht te brengen in de Barneveldse samenleving
en om met elkaar voor deze jongeren klaar te staan.
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Opbrengst 2017
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
477
84
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Collectieve GGZ preventie
Voortgang
In het eerste kwartaal is de werkgroep signaleren Niet Pluis twee keer bij elkaar geweest. De
voortgang is besproken en er wordt verder gewerkt aan de pr-uitingen Niet Pluis in 2017. In
Uitgelicht van de gemeente Barneveld stonden twee verhalen. Een daarvan hieronder:
'Ik wil geen bemoeial zijn!'
In iedere straat kunnen mensen wonen die moeite
hebben om zichzelf en hun huis goed te verzorgen.
Die misschien eenzaam zijn of depressief of...
Als buren, bekenden hopen we dat ze op tijd hulp
zoeken afkrijgen. Maar wat als dit niet gebeurt?
Dan kunnen ze achter de voordeur verpieteren.
Vaak signaleren we als buren, kennissen, naasten
dat het niet goed gaat met iemand, maar we
weten niet goed hoe we dit ter sprake kunnen
brengen en of het wel aan ons is om erover te
beginnen. Want "Ik wil geen bemoeial zijn".
We wonen langer zelfstandig thuis
Onze samenleving is de laatste jaren flink
veranderd. We zien dat mensen langer zelfstandig
thuis willen blijven wonen. De meeste mensen lukt
dat ook prima. Mensen willen mee kunnen doen in
het maatschappelijk
verkeer, een
netwerk
opbouwen, activiteiten
ondernemen of een
zinvolle dagbesteding hebben. Meer en meer
wordt er een beroep gedaan op de directe

Als ik 's morgens de hond uitlaat, kom ik
langs nummer

10. De tuin is

helemaal

verwilderd.
Dat was vroeger wel anders, toen haar man
nog leefde. Ik zie haar nooit op straat en
maak me zorgen. Zal ik aanbellen? Maar ik
ken haar nauwelijks en wil geen bemoeial
zijn.

omgeving van 'mogelijk' kwetsbare mensen. Elkaar 'in het oog' houden, signaleren wanneer iemand
het misschien niet zo goed redt. Het lijkt vanzelfsprekend, maar soms worden signalen niet opgepikt
of iemand weet niet goed wat hij er mee kan of mag doen.
Signaleren Niet Pluis
In de gemeente Barneveld hopen wij echter dat u wel reageert op signalen die u het gevoel geven
dat iets Niet Pluis is. Wij zien u niet als bemoeial, maar als een goede buur, vriend, kennis of
vrijwilliger. Met het project 'Signaleren Niet Pluis' willen wij u ondersteunen om stappen te
ondernemen naar diegene over wie u zich zorgen maakt. Op www.nietpluis.nl vindt u meer
informatie en de contactgegevens van Bemoeizorg Barneveld waar u terecht kunt met uw vragen.
Op de website vindt u ook de signaleringskaart. Deze kaart helpt u de signalen in kaart te brengen
en helpt u met het bepalen wat u kunt doen.
Er zijn diverse groepen vrijwilligers op de hoogte gebracht van Signaleren Niet Pluis.
Naast de vrijwilligers van Welzijn Barneveld: de Maaltijd aan Huis vrijwilligers, de vrijwilligers van de
BoodschappenPlusBus en de vrijwilligers van het 75+ bezoekdienst geïnformeerd. Ook hebben
diverse vrijwilligers in het Werkatelier een bijeenkomst rond signaleren van verward gedrag
ontvangen. Een aantal vrijwilligers werkzaam binnen de diaconieën van diverse
kerkgenootschappen hebben een bijeenkomst Signaleren Niet Pluis ontvangen als onderdeel van
hun scholing rond Signaleren Huiselijk geweld. In Zwartebroek en Ter Schuur is contact gelegd met
de diaconieën van de kerken. Er is daar besloten geen aparte bijeenkomst te beleggen maar
informatie en Signaleringskaart via de diaconieën te verspreiden.
De sportverenigingen zullen in het najaar worden benaderd in samenwerking met Philip Maat.
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Als laatste Is er op dit onderwerp samen met de bibliotheek gewerkt aan het koppelen van 'de week
van het spannende boek' aan het thema Niet Pluis. Deze bijeenkomst is helaas niet door gegaan.
Wel is er, naar aanleiding van de aankondiging, een radio-interview over Signaleren geweest op
Radio Barneveld.
Tenslotte is op het gebied van mantelzorgondersteuning, onder andere de cursus 'Hoe blijf ik op de
been' ingezet.
Het blijkt dat het Programma rond Signaleren Niet Pluis ook landelijke wordt opgemerkt via de social
media. Ook in Eindhoven zullen vrijwilligers getraind worden.
Mantelzorg
Het plotselinge overlijden van Frieda Tahamata was voor het Steunpunt Mantelzorg een harde klap.
Desondanks is er een training voor vrijwilligers "Hoe blijf ik op de been" aangeboden. Hier hebben
10 mantelzorgers aan deelgenomen. Voor de toekomst wordt gewerkt aan een nieuw Beleidsplan.
Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Welzijn Barneveld krijgt waar nodig praktische en theoretische ondersteuning vanuit Yvonne
Ruigrok een zelfstandig werkende psychologe
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in
cijfers
Aantal deelnemers Signaleren Niet Pluis/GGZ-preventie algemeen
78 deelnemers
(vrijwilligers Welzijn Barneveld en scholingsavond)
1
Deskundigheidsbevordering rond psychiatrische ziektebeelden en eenzaamheid 25 deelnemers
(Scholingsavond verward gedrag)
Vrijwilligers diaconieën Barneveld,
1 7 deelnemers
Vrijwilligers diaconieën Zwartebroek en Terschuur
Radio interview
J

Ondersteuning voor naasten van mensen met psychische problemen
(ondersteuning op maat voor mantelzorger)
Directe contacten met mantelzorgers en cursus mantelzorg
(Cursus 'hoe blijf ik op de been')

1 uur
10 deelnemers

Jongeren
Jongerenparticipatie
Voortgang
Welzijn Barneveld heeft binnen de gemeente Barneveld op het gebied van jongerenparticipatie een
verbindende rol. Dit uit zich vooral op het gebied van de maatschappelijke stage (MaS), maar er
wordt ook op andere manieren geïnvesteerd in het activeren van jongeren in de Barneveldse
samenleving.
Uitvoeringsovereenkomst opnieuw ondertekend
11 mei 2017 was een feestelijke dag voor de MaS. Door alle betrokkenen is opnieuw de
uitvoeringsovereenkomst ondertekend. De deelnemende partijen zijn Gemeente Barneveld,
Johannes Fontanus College, De Meerwaarde, Van Lodenstein College en Welzijn Barneveld. Welzijn
Barneveld blijft de coördinatie van de MaS uitvoeren. In de praktijd betekent dit dat de lijn van de
afgelopen twee jaar wordt voorgezet.
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Moment van ondertekenen door de wethouders, scholen en Welzijn Barneveld

Uitvoering van de MaS (mei - aug)
In de maanden mei, juni en juli wordt binnen de MaS overuren gedraaid. Veel projecten worden in
deze periode uitgevoerd. Er zijn evaluatiegesprekken met de scholen, er is een MaS-afsluiting voor
alle betrokkenen en er is een evaluatie met organisaties. Daarnaast start eind juni de werving van
stageplekken voor het nieuwe schooljaar. Hieronder volgt een opsomming van alle uitgevoerde
activiteiten:
De Meerwaarde
2GT
Op woensdag 10 mei hebben de bewoners van De Rozelaar bezoek gehad van de leerlingen. De
leerlingen hebben samen met de bewoners genoten van een heerlijke high tea, in combinatie met
een bingo.
Op 16 mei en 13 juni heeft een klas naar Nieuw Avondrust bezocht. De leerlingen hebben vooraf
lekkers klaargemaakt zoals koekjes, cup cakes, etc. om daar de bewoners van Nieuw Avondrust mee
te verrassen. De leerlingen hebben met de bewoners een wandeling door de omgeving gemaakt.

De leerlingen van 2GT wandelen met de bewoners van Nieuw Avondrust

2 Kader
Op 22 juni heeft klas 2K4 van de Meerwaarde de maatschappelijke stage uitgevoerd. Een deel van
de leerlingen heeft bingo gespeeld met de bewoners aan de Kweekweg, een ander deel heeft
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uitnodigingen bezorgd in de wijk. Een erg warme dag; maar vanuit Norschoten werden
complimenten gegeven voorde inzet van de leerlingen.
3 Groen
In de week van 8 t / m 12 mei zijn 35 leerlingen van de afdeling Groen op stage geweest. In
voorgaande jaren was het de bedoeling dat deze leerlingen uitsluitend bij zorgboeren aan de slag
konden gaan. Dit jaar hebben we ook welzijn gerelateerde vacatures aangeboden. Er is veel
interesse voor deze vacatures en kunnen we deze leerlingen volgend schooljaar een breder aanbod
aanbieden.
2 Basis
Op 10 mei hebben de leerlingen uit een van de 2 basisklassen geholpen bij de uitvoering van het
CombiBkamp. Dit kamp wordt jaarlijks georganiseerd door Be Active voor alle 8 klassen. Dit in het
kader van 'Ontmoeten is gewoon doen'. De leerlingen ondersteunden bij het uitvoeren van de
spellen.
ste

18 mei en 17 juni heeft Ruimzicht de deuren geopend voor een groep 2 Basis leerlingen. De
leerlingen hebben met de bewoners van Ruimzicht gewandeld door Barneveld. Na afloop is er met
elkaar sorbet gegeten.
Op 14 juni was het de Nationale Buitenspeeldag. Op deze dag hebben ruim 3 klassen van 2 Basis
geholpen bij de uitvoering hiervan. De buitenspeeldag wordt door deelnemende wijkplatformen
vorm en inhoud gegeven en zij hebben de leerlingen begeleid bij het uitvoeren van de taken.

2 Basis leerlingen helpen bij de Buitenspeeldag.

Johannes Fontanus College
Proefwerk (3 Havo en 3 VWO)
In de week van 6 - 9 juni zijn ruim 300 leerlingen op pad geweest om een dagdeel vrijwilligerswerk
te doen. 23 organisaties hebben de deuren voor de leerlingen geopend en de leerlingen diverse
activiteiten aangeboden om te doen. Sommige organisaties creëren speciale klusjes, andere laten
de leerlingen meelopen en ervaren hoe het binnen een organisatie gaat.
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Mavo 2
In de week van 12 - 15 juni hebben 5 klassen van Mavo 2 van het Johannes Fontanus College de
maatschappelijke stage gelopen. 4 klassen hebben met bewoners meegelopen met de
Wandel4daagse bij Huis in de Wei (Zorggroep Ena) (foto links onder). Deze vierdaagse kan
georganiseerd worden dankzij de hulp van de leerlingen. Vooraf hebben de leerlingen een
rolstoelinstructie ontvangen. Na afloop werd er met elkaar wat gedronken en brachten de leerlingen
de bewoners weer terug naar hun woning. De 5 klas heeft een wandeling gemaakt met bewoners
van de Rozelaar. Een geslaagde MaS voor Mavo 2!
e

Leerlingen van Mavo 2 samen met de deelnemers van De Rozelaar.

Wandelen met de bewoners van Huis in de Wei

4 VWO
138 leerlingen uit 4 VWO hebben hun MaS gedaan en afgerond. Deze leerlingen hebben
voorafgaand aan hun stage een voorlichting ontvangen van Welzijn Barneveld. Een actieve les,
waarin de leerlingen met elkaar en hun mentor het kwaliteitenspel gespeeld hebben. Daarnaast
hebben de leerlingen tijdens de les ideeën ontwikkeld over de aansluiting van de maatschappelijke
stage bij hun leerdoelen, kwaliteiten en ontwikkeling. Vervolgens is er een passende stageplek
gezocht. Een leuk project waarin de leerlingen nieuwe ervaringen opgedaan hebben. Volgend jaar
zal dit project voortgezet worden op het Johannes Fontanus College.
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Hieronder volgt een reactie van een stagebieder n.a.v. de MaS van één van de jongere:
Annika is leerling van het Johannes Fontanus College en zit in klas 4 van het VWO.
Ze is lief, meelevend en leergierig. Met haar als stagiaire heb ik het ontzettend getroffen. Zij had
gehoord dat ik MS had en in een rolstoel zat. Ze kreeg toestemming van haar schooi bij mij haar
maatschappelijke stage van 16 uur te vervullen.
Zij masseert mijn hoofd, mijn benen en mijn handen en lakt mijn nagels. Zij weet mij vrolijkheid en
moed in te praten als ik het niet meer zie zitten.
Ook is zij mee geweest naar mijn fysiotherapeut en heeft wat handelingen onder zijn toezicht mogen
verrichten. Ook komt ze uit zichzelf met tal van verrassingen waaronder het samen cup cakes bakken.
Wat ik ook in haar bewonder is het feit dat ze nooit klaagt en dat voor een meisje van 16.
In oktober van dit jaar gaat ze voor twee weken met haar klas naar Zuid-Afrika voor een goed doel.
Ze heeft inmiddels het geld voor de reis en haar verblijf door allerlei acties (kerstverkoop en het zelf
bakken van taarten) bij elkaar.
Mavo 3
Welzijn Barneveld is samen met het JFC een pilot gestart om een aantal leerlingen van Mavo 3 extra
ervaring op te laten doen in de vorm van vrijwilligerswerk. Het gaat om leerlingen met goed gedrag
en mooie cijfers waardoor ze deels onder schooltijd vrijwilligerswerk mogen doen. Deze leerlingen
worden op deze manier beloond voor hun inzet. Welzijn Barneveld is verantwoordelijk voor de
werving van de vrijwilligersplekken. De organisaties, leerlingen en het JFC kijken goed terug op deze
pilot. Dit project zal volgend schooljaar voortgezet worden.
Pilot workshops bovenbouw
Aan het eind van het schooljaar organiseert het JFC allerlei workshops waar de leerlingen zich voor
kunnen opgeven. Deze workshops staan los van het reguliere lesprogramma en hebben als doel de
laatste schoolweek nuttig te besteden. Op verzoek van het JFC heeft Welzijn Barneveld
vrijwilligerswerkplekken aangeboden waar leerlingen zich voor in konden inschrijven. Dit project is
eveneens gestart als pilot. Veel leerlingen waren geïnteresseerd en hebben zich aangemeld. In de
praktijkbleek dat een aantal leerlingen toetsen moesten herkansen op de momenten dat het
vrijwilligerswerk gepland stond.. Vooralsnog lijkt het erop dat dit project niet voortgezet kan
worden, in het nieuwe schooljaar wordt dit opnieuw bekeken.
Afsluiting van MaS-jaar 2016-2017
Jaarlijks organiseert Welzijn Barneveld voor alle betrokken organisaties een MaS-afsluiting om hen
te bedanken voor de betrokkenheid en inzet. Het begeleiden van leerlingen vraag de nodige tijd en
aandacht van een organisatie en het is belangrijk om dat te onderkennen. Daarnaast leert de
ervaring dat het voor organisaties belangrijk is om ervaringen te delen en nieuwe mensen te leren
kennen die ook betrokken zijn bij de MaS. Er kan teruggeblikt worden op een goede bijeenkomst
met een groot aantal aanwezigen.
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Impressie van de MaS-afsluiting.

Jongerennetwerk Bas (Barnevelds Actief en Sociaal)
In de afgelopen maanden is het netwerk van jongeren weer wat groter geworden. Vier jongeren
hebben zich gemeld om zich aan Bas te verbinden. Eén van deze jongeren zocht een leuke
tijdsbesteding voor in de vakantie en is vrijwilligerswerk gaan doen bij Norschoten in
Kootwijkerbroek. Een andere jongere gaf als reden dat ze 'gewoon wat goeds' wilde doen. In de
periode mei en juni was het lastig om jongeren te motiveren voor een activiteit. Deze maanden zijn
voor jongeren erg druk i.v.m. de afronding van school. Hier houden we volgend jaar rekening mee.
Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
De maatschappelijke stage is aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de scholen en de
gemeente, in samenwerking met Welzijn Barneveld.
Jongeren leveren een bijdrage in/doen het vrijwilligerswerk.
Jongeren zijn d.m.v. de MaS en Bas 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 september '16 - juni '17
1529
Aantal geplaatste leerlingen
576
Johannes Fontanus College
953
De Meerwaarde
Volgt
Van Lodenstein College
1
Externe leerlingen (exclusief VLC)
Aantal leerlingen vrijwilliger gebleven na de MaS
Aantal betrokken organisaties bij de MaS
•
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
Aantal leden Jongerennetwerk Bas
Aantal uitgevoerde klussen door Jongerennetwerk Bas
Aantal jonge vrijwilligers tot 25
Aantal nieuwe jonge vrijwilligers tussen 1 mei en 31 augustus

16
160
120
50

17102 uur
29
8
77

12
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Mentoring: MaatjesPlus - maatschappelijke ondersteuning
Voortgang
In de loop van dit jaar is opnieuw een nieuwe vrijwilliger gevonden. Hiermee kunnen we de
intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligers borgen.
Aanmeldingen voor het project komen met name vanuit de gemeente Barneveld van enkele
gespreksvoerders. Deze contacten zijn erg prettig. We hopen dat nóg meer gespreksvoerders
mentoring zullen aangrijpen als middel om jongeren verder te helpen.
Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Door inzet van een mentor zijn jongeren meer zelfredzaam geworden.
Jongeren behalen doelen die hen een positiever toekomstperspectief geven.
Iedere jongere 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.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal aantal jongeren
16
•
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
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Schuldpreventie - G€ldwijs
Voortgang
G€ldwijs is een project gericht op schuldpreventie voor kinderen en jongeren. Binnen Welzijn
Barneveld zijn vrijwilligers actief die als gastdocent voorlichting geven op het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Welzijn Barneveld legt en onderhoudt de
contacten met scholen, vrijwilligers en samenwerkingspartners zoals de Rabobank, de Gemeente
Barneveld, Bielderman-Koetsier en van Hul & Luigjes.
Gastlessen
In de periode mei - augustus zijn er geen gastlessen gegeven. De gastlessen hebben zijn allemaal
eerder in het schooljaar gegeven.
Bijeenkomst vrijwilligers
Begin juli is er een bijeenkomst geweest met de vrijwilligers van Geldwijs. Tijdens deze
bijeenkomst is schooljaar 2016-2017 geëvalueerd. Een leuk moment voor de gastdocenten om
elkaar te ontmoeten en tips uit te wisselen.
Ook is vooruitgekeken naar schooljaar 2017-2018, onder andere of het aanbod nog steeds in
overeenstemming is met de verwachting.
Website
In de periode juni - augustus is er gekeken naar de website. Vanuit de scholen werd gevraagd om
informatie over de voorbereiding van de gastles aanvullende informatie over de
theatervoorstelling. Daarom is er gekozen om deze informatie met betrekking tot de gastles en
de theatervoorstelling op de website te plaatsen. Ook is er voor iedere groep basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, een aparte pagina gemaakt met
informatie. Basisscholen kunnen zich via de website aanmelden voor de gastles en de
theatervoorstelling.
30

Voorbereidende opdrachten
Naar aanleiding van de evaluaties van de basisscholen en het voortgezet onderwijs is er gekozen
om een voorbereidende opdracht te maken voor de gastles, waardoor leerlingen voorbereid
worden op de informatie die ze krijgen. De opdrachten zijn niet verplicht, maar kunnen via de
website gedownload worden.
Introductiedag de Meerwaarde
Op 22 augustus was de introductiedag van de Meerwaarde. Hierbij was ook een blok ingebouwd
voor Geldwijs. De jongeren werden geïnformeerd over omgaan met geld, inkomsten, uitgaven en
reclame. Het was een interactieve voorlichting waarbij veel ruimte was voor de inbreng van de
jongeren.

Opbrengst 2017
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 vrijwilligers
12
Totaal aantal deelnemende basisscholen
24
Totaal aantal deelnemende middelbare scholen
3
Totaal aantal deelnemende scholen MBO
1
Totaal aantal deelnemende leerlingen
1524
730
•
Basisonderwijs
•

Voortgezet onderwijs

•
MBO
Totaal aantal leerlingen die de theatervoorstelling hebben gezien
Totaal aantal verzorgde gastlessen

750
45
825
61

Sociale samenhang
In de Buurt
Voortgang
Oldenbarneveld & Bloemenbuurt
Wijkbiieenkomst (9 mei 2017)
Op 9 mei vond de vijfde Wijkbijeenkomst plaats in de wijk Oldenbarneveld. Zo'n 20
buurtbewoners en mensen die vanuit hun werk actief zijn in de wijk deden mee. We deelden ons
mooiste buurtmoment van de afgelopen maanden en iedereen kreeg een pluim om weg te geven
aan iemand in de buurt. Daarna praatten we met elkaar over wat we missen in de buurt. Na de
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•

pauze was het op deze avond tijd voor inspiratie. De vraag die centraal stond was: hoe kan ik het
verschil maken in mijn buurtje? En niet te vergeten: we maakten de 'Hoe-ben-ik-er-voor-mijnbuur?'-test.
Wijkfeest 120 mei 2017)
We kijken terug op een gezellig Wijkfeest op het Oldenbarneveldplein. Op 20 mei was iedereen
welkom bij de braderie met 12 kramen en 18 kleedjes, bemand door buurtbewoners. Voor
kinderen organiseerde BeActive activiteiten: een pet versieren, een dans- en rapworkshop en
schminken. De Woningstichting zorgde voor koffie en een ijsje en de Marokkaanse Vereniging
verkocht hapjes. De sfeer zat er goed in, er was plaats voor ontmoeting, gezelligheid en gesprek.
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Buurtfeesties op Valkhof I en II (13 mei en 1 juli 2017)
Samen verschillende dames uit de buurt organiseerde Welzijn Barneveld op 13 mei (tweede
hofje) en l j u l i (eerste hofje) een buurtfeestje op het Valkhof. Kinderactiviteiten en een maaltijd
met de buurt. We kijken terug op mooie ontmoetingsmomenten! In september volgen nog 2
feestjes.

Buurtfeestje op het Valkhof (13 mei 2017)
Kinderactiviteit op het Valkhof (27 mei 2017)
Buurman Henk is een fantastische man! Altijd bereid om te helpen en altijd in voor een leuke
buurtactiviteit. Op zaterdagmiddag 27 mei leerde hij een groep kinderen uit de buurt een vlieger
maken. Valkhof 154 was hiervoor de locatie. We hebben een goede middag met elkaar gehad!
Grote schoonmaak in Valkhof 154 (10 iuli 2017)
Op initiatief van één van de bewoners van het Valkhof hebben we op 10 juli grote schoonmaak
gehouden in Valkhof 154. Mooi om te zien dat 6 mensen met totaal verschillende achtergronden
zo eensgezind samenwerkten aan één doel: een schone ruimte. Reformatorisch, Moluks,
transgender ofeen Brabantse met een zachte G. Hier maakte het allemaal niet uit!
Maandelijkse spelletjesavond in Valkhof 154
Elke tweede donderdagavond van de maand doen we spelletjes in Valkhof 154. Tot nog toe zijn
er tussen de 12-15 bewoners per avond die meedoen. Mooi om te zien hoe de activiteit steeds
meer van de buurtgenoten zelf wordt: ze nemen lekkers mee, zetten koffie, nemen spelletjes
mee, etc.
Zuid II
We zijn inmiddels bezig met het uitbreiden van ons netwerk in de wijk Zuid II.
•
Welzijn Barneveld kwam in contact met 2 dames die een wijkmarkt op het grasveld aan
de Slotstraat willen organiseren. De voorbereidingen voor 9 september 2017 zijn in volle
gang.
•
In mei is de sociale kaart van de wijk verspreid door verschillende buurtbewoners.
•
In augustus zijn we op stap geweest in het buurtje met seniorenwoningen aan de
Stanleystraat, we hebben verschillende bewoners gesproken en gevraagd waar sociale
behoeften liggen. Het plan is om deze senioren ook actief te benaderen voor activiteiten
in Valkhof 154. Verschillende bewoners gaven aan dat ze hiervoor openstaan.
De Lors (Dichtersbuurt) & Staatsliedenwijk
Avondmarkt voor de wiik (1 iuli 2017)
Op zaterdagmiddag 1 juli was het gezellig op het grasveld aan de Bilderdijkstraat. Naast Moluks
wooncentrum Rumah Maluku vond een avondmarkt plaats. Zo'n 25 buurtbewoners en medeBarnevelders bemanden een kraam of kleedje en verkochten tweedehands spullen, lekkernijen...
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De sfeer was gemoedelijk en er ontstonden mooie ontmoetingen. De organisatie was in handen
van enkele buurtbewoners, de bewonerscommissie van Rumah Maluku en Welzijn Barneveld.

Avondmarkt Dichtersbuurt (1 juli 2017)
Burenhulpteam De Lors
Op 22 juni evalueerden we met Burenhulpteam De Lors. Er kwamen het afgelopen halfjaar vier
personen met een hulpvraag. Twee buurtverbinders brengen bijvoorbeeld regelmatig een
bezoekje bij een oudere meneer en mevrouw die weinig sociale contacten hebben. Een andere
buurtverbinder kreeg een hulpvraag via de thuiszorg en heeft 3 uurtjes toezicht gehouden bij een
mevrouw die bijna werd opgenomen. We hebben afgesproken dat we meer reclame gaan maken
voor ons team (o.a. via de krant en een folder).
Buurtkoffie in de Muziektent
Ook deze zomer organiseren 2 dames uit de buurt weer 3 koffiemomenten in de muziektent aan
de Van Hogendorplaan. De eerste 2 edities zijn inmiddels achter de rug en we kijken terug op
mooie momenten. Welzijn Barneveld ondersteunde in de organisatie.

Koffie bij de muziektent (4 augustus 2017)
Veller
Ontmoetingsavond Sociaal Actief Veller (13 iuni 2017)
Op 13 juni organiseerde Welzijn Barneveld in samenwerking met BeActive een
ontmoetingsavond voor verschillende partijen die actief zijn in de wijk Veller. Aanwezig waren
vertegenwoordigers van het wijkplatform. De Meerwaarde, De Vlinder, de Hervormde Kerk, Ons
Bedrijf en PUUR Marian. Half september komen we opnieuw bij elkaar als werkgroep. In het
najaar willen we samen met een groep buurtbewoners gaan werken aan de opzet van
verschillende kleine buurtinitiatieven (denk aan kinderactiviteiten, koffie-inloop, etc).
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Deze activiteiten willen we lanceren op een wijkevenement dat we in de zomer van 2018 willen
organiseren. Het doel van deze initiatieven is het creëren van ontmoetingsmomenten tussen
buurtbewoners met verschillende achtergronden.
Voorthuizen (Hamburgerstraat)
Samen Bewegen in de Voorde
In februari 2017 heeft Welzijn Barneveld een buurtonderzoek uitgevoerd in de wijk rondom de
Hamburgerstraat in Voorthuizen. Naast gesprekken met buurtbewoners, zijn er ook gesprekken
geweest met actieve partijen in de wijk. Thuiszorgorganisaties spraken de behoefte aan een
beweeg- en ontmoetingsactiviteit uit. Sinds juni 2017 is er elke maand 'Samen Bewegen in de
Voorde'. Deze activiteit die plaatsvindt in de sporthal in de wijk is er voor iedereen die het leuk
vindt om samen te bewegen en aansluitend met elkaar koffie te drinken. Norschoten verzorgt de
beweegactiviteit en er zijn 2 dames uit de buurt bereid gevonden voor het verzorgen van het
koffiemoment. Tot nu toe komen er gemiddeld 4 personen per middag. We hopen na de zomer op
meer deelnemers. Het wijkplatform zorgt er begin september voor dat iedereen in de wijk een
folder krijgt met meer informatie.
Algemeen
Werkatelier Informele Ondersteuning (28 juni 2017)
Op 28 juni kwamen we met 22 mensen bij elkaar voor het Werkatelier Informele Ondersteuning.
Een bont gezelschap van vertegenwoordigers van tal van initiatieven die zich op vrijwillige basis
inzetten voor dorpsgenoten die een steuntje in de rug nodig hebben. Op deze avond stond
ontmoeting en netwerken centraal. Na de warme maaltijd verzorgde Yvonne Ruigrok een
inhoudelijk programma over het omgaan met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.
Vervolgens gingen we met elkaar in gesprek overgrenzen in het vrijwilligerswerk, hoe is het contact
tussen de formele en informele ondersteuning? Een boeiend gesprek volgde!
Zomerfolder
Speciaal voor inwoners van de gemeente Barneveld die er deze zomer graag op uit gingen
ontwikkelde Welzijn Barneveld de Zomerfolder met activiteiten die door allerlei verschillende
initiatieven werden georganiseerd. Zo brachten we een groot deel van het zomeraanbod in beeld,
speciaal voor de kwetsbare mensen die het nodig hebben en die er juist in de stille zomerperiode
graag op uit gaan.

Een impressie van de Zomerfolder 2017.
Buurtbudget
In 2017 hebben tot nog toe 97 aanvragers een toezegging vanuit het Buurtbudget ontvangen. Nog
nooit kwamen er zoveel aanvragen binnen. Een grote diversiteit aan activiteiten is hieruit
georganiseerd.
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Opbrengst 2017
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 Barneveld.
Kwantitatieve opbrengsten
Prestatie in cijfers
Totaal aantal aanvragen Buurtbudget
97

Integratie
Voortgang
Algemeen
Statushouders weten Welzijn Barneveld steeds beter te vinden. Door het verschillende aanbod van
diensten, komen ze regelmatig ons kantoor bezoeken. We hebben gemerkt dat samenwerking met
andere organisaties prioriteit heeft bij een goede begeleiding van de inburgeraars. Verschillende
contacten zijn de afgelopen maanden verstevigd, zoals het contact met de gespreksvoerders van
de gemeente. Vluchtelingenwerk en Toptaal. We weten elkaar steeds beter te vinden en kunnen
de inburgeraars effectief ondersteunen en/of doorverwijzen.
Participatieverklaringstraject (PVT)
In de eerste helft van 2017 hebben drie groepen statushouders het participatieverklaringstraject
gevolgd. Zoals in de vorige rapportage beschreven hebben zij drie workshops gevolgd van
Vluchtelingenwerk. Daarnaast zagen ze een film over de gemeente Barneveld, en ontvingen ze een
rondleiding door Barneveld. Deze rondleiding had als doel de inburgeraars kennis te laten maken
met de mooie dingen van Barneveld. Op 18 mei hebben deze groepen het traject afgerond met de
ondertekening van de verklaring, deze verklaring werd medeondertekend door met wethouder
Hans van Daalen. De inburgeraars werden gefeliciteerd en van harte welkom geheten in onze
gemeente, waarna ze een klein presentje ontvingen. De stemming was goed, voor de inburgeraars
was het een feestelijk en bijzonder moment. De bijeenkomst werd afgesloten met een groepsfoto.
Momenteel is Welzijn Barneveld samen met de gemeente en Vluchtelingenwerk druk met de
voorbereidingen voor het derde traject. Eind september zullen twee groepen inburgeraars starten
met het volgen van de workshops.

Contactpersoon Welzijn Barneveld
Welzijn Barneveld ontving het afgelopen jaar veel vragen van statushouders of van hun vrijwilligers
over allerlei zaken. De vragen komen vanuit de verschillende reguliere diensten. We hebben
contact met de gemeente gehad over het opzetten van een steunpunt voor statushouders. De
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conclusie van deze gesprekken is dat Welzijn Barneveld dat niet gaat doen. We zijn het erover eens
dat deze doelgroep extra aandacht en ondersteuning nodig heeft en dat ze daarvoor gebruik
kunnen maken van de reguliere diensten van Welzijn Barneveld. Daarnaast wordt er al heel veel
georganiseerd voor deze doelgroep. Met als doel inburgering, participatie in de samenleving en
zelfredzaamheid, spreekt de naam, 'een steunpunt voor...' voor deze specifieke doelgroep niet aan.
Om wel de aandacht en begeleiding te geven die zij van onze organisatie nodig hebben en ook
mogen verwachten, hebben wij iemand binnen onze organisatie aangesteld als eerste
aanspreekpunt voor deze doelgroep. Naast dat zij de uitvoering van het PVT oppakt, zal zij wanneer
nodig met hen in gesprek gaan. Ze bepaalt samen met hen wat onze organisatie voor hen zou
kunnen betekenen (Taaimaatje, Duoproject, Automaatje e.d.). Ook kan zij extra begeleiding bieden
bij het bemiddelen naar vrijwilligerswerk.
I Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Er wordt ingezet op het onderwerp sociale samenhang met betrekking tot de specifieke
doelgroep statushouders.
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
37
Lotgenotencontacten
Voortgang
Op dit moment is ergeen nieuws van de lotgenoten contactgroepen
Opbrengst 2017
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.
•
Alzheimer Salon
•
Parkinson Café
•
Duoproject spelletjes avond
•
100 talentvolle vrouwen
Aantal bijeenkomsten:
Mantelzorg lotgenotencontact
NaH lotgenotencontact
Alzheimer Salon
Parkinson Café
100 talentvolle vrouwen

Prestatie in cijfers
4
31

Buurtbemiddeling
Voortgang
In de afgelopen maanden hebben diverse inwoners van de gemeentes Barneveld en Scherpenzeel
Buurtbemiddeling weten te vinden. Opvallend is dat t.o.v. de vorige periode het aantal meldingen
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vanuit Scherpenzeel klein is: 2. Wellicht dat de workshop Buurtbemiddeling, die in oktober a.s. in
Scherpenzeel verzorgd wordt, de naamsbekendheid van Buurtbemiddeling in die periode zal
vergroten.
In de eerste periode van dit jaar was waarneembaar dat het aantal casussen waarbij sprake was
van psychische problematiek en/of complexe situaties toenam. In deze periode zet deze trend zich
voort. Bij 4 van de 27 casussen was sprake van psychische problematiek. Nauwe samenwerking
met hulpverlenende instanties, de politie (wijkagenten) en Woningstichting is daarbij van groot
belang.
Opvallend is ook, dat slechts een klein deel van de casussen een positief resultaat oplevert doordat
er een bemiddelingsgesprek plaatsvindt. Heel vaak blijkt het kennismakingsgesprek door de
bemiddelaars of de intake door de coördinator al voldoende om een positieve wending te
bewerkstelligen.
Opbrengst 2017
Kwalitatieve opbrengsten
Voor inwoners van de gemeente Barneveld en gemeente Scherpenzeel die Buurtbemiddeling
hebben ingeschakeld blijkt de uitwerking hiervan vaak onverwacht positief uit te pakken. Niet
zelden start men het traject met weinig vertrouwen in een goede afloop. Er is al veel gepraat en
dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Het gegeven dat neutrale, hiervoor opgeleide
mensen, het proces begeleiden blijkt in veel gevallen een positief effect te hebben. Daarnaast
levert het gegeven, dat bemiddelaars hun werk in hun vrije tijd doen, respect voor hen op en dat
werkt gunstig t.a.v. het resultaat.
In het eerste kwartaal van 2017 hebben de bemiddelaars de training "Luisteren, samenvatten,
doorvragen (LSD)" gevolgd. Hierdoor kan een nog duidelijker beeld gevormd worden van de
gerezen problematiek tussen buren.
Kwantitatieve opbrengsten
Totaal aantal aanmeldingen
Totaal aantal aanmeldingen in behandeling genomen
Totaal aantal bemiddelingen
Geslaagde bemiddelingen
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
Niet opgelost
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

Prestatie in cijfers
27
27
2
2
100
7
3
6

2
88%
25
2

18
8
0
1
0
0
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