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Met trots kijk ik terug op 2017.
Een jaar waarin we de positieve
lijn van 2017 hebben voortgezet.
De relatie met onze opdrachtgever, de
gemeente Ermelo, heeft zich in 2017
verder positief ontwikkeld. Dat kwam
onder andere tot uiting omdat we elkaar
makkelijk weten te vinden en trends en
ontwikkelingen makkelijk bespreekbaar
waren. Daarvoor is en was de relatie
met het college en beleidsambtenaren
prettig en constructief.
Daarnaast is ook de relatie met al onze netwerkpartners
versterkt. Steeds vaker weten we elkaar te vinden en is de
intentie ons aanbod van diensten aanvullend op elkaar
af te stemmen door een gezamenlijke grondhouding
waarin inwoners centraal staan. Daarvoor hebben
we bijvoorbeeld gezamenlijke waarden, normen en
gedragingen vastgesteld.
In 2017 is een aantal personeelswijzigingen geweest.
Voor de Mantelzorg zijn twee parttime medewerkers
aangetrokken en hebben we onder andere het project
jonge mantelzorgers opgezet. Voor het project De Inloop
is verlenging verkregen zodat we dit verder kunnen
ontwikkelen, zo is daar het Taalcafé geïntroduceerd.
Bij het Maatschappelijk werk hebben in 2017 twee
medewerkers afscheid van WE genomen.

Het overleg met de PVT (PersoneelsVerTegenwoordiging)
heeft volgens planning viermaal plaatsgevonden. In
samenspraak met de PVT zijn zaken als Basiscontract
Arbo, RI&E, Generatiepact vastgesteld.
Het overleg de VVT (VrijwilligersVerTegenwoordiging)
heeft volgens planning ook viermaal plaatsgevonden. De
VVT heeft in 2017 de resultaten van de enquête onder
vrijwillige medewerkers gepresenteerd. Met uitzondering
van een enkel individueel geval kunnen we constateren
dat onze vrijwilligers over het algemeen tevreden zijn
over het vrijwilligerswerk en -beleid van WE.
Maandelijks heeft het AMO (Algemeen Medewerkers
Overleg) plaatsgevonden waar beleidsontwikkelingen
van WE besproken zijn, maar wat ook de plaats was
elkaar te informeren over de ontwikkelingen in het
werkveld. Alle medewerkers hebben een dagdeel bij
elkaar stage gelopen. Zo kreeg men meer inzicht in
elkaars werkzaamheden.
WE heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het
realiseren van het kwaliteitsbeleid en het werken
aan klanttevredenheid. De organisatie blijft in 2017
gecertificeerd op basis van ISO 9001:2015. De financiële
positie heeft zich ook dit jaar in positieve zin ontwikkeld.

In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor de
overgang van een bestuursmodel naar een raad van
toezichtmodel per 2018. De statuten zijn naar aanleiding
van deze ontwikkeling gewijzigd. Hiervoor is de
noodzakelijke toestemming verkregen van de gemeente
Ermelo.
2017 was ook het jaar waarin nieuwe diensten zijn
ontwikkeld en voorbereid die in 2018 tot uitvoer zullen
komen, zoals AutoMaatje, Duofiets, dagactiviteiten
voor beginnend dementeren, huisvestingsproblematiek
jongeren en de inzet van nieuwe vrijwilligers die wat
beperkingen hebben.
Een positief en kritisch bestuur in 2017 (vanaf 2018
raad van toezicht) en gemotiveerde en goed opgeleide
medewerkers maakt WE tot een gezonde organisatie die
midden in de Ermelose samenleving staat en volop in
beweging is.

Kortom, WE kan tevreden
terugkijken op een succesvol en
mooi 2017.
Jules Dutrieux
Directeur-bestuurder
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Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2017
van Welzijn Ermelo aan.

Welzijn Ermelo

Jaarverslag 2017

Met dit jaarverslag laat Welzijn Ermelo
zien wat zij, als lokale integraal
werkende welzijnsorganisatie, heeft
gedaan om de in het jaarplan 2017
gestelde doelen te behalen.
De inzet was gericht op het bevorderen van het
welzijn van de burgers van Ermelo en de aanpak van
maatschappelijke vraagstukken in het Sociale Domein.
WE leverde haar bijdrage vanuit de volgende
uitgangspunten:
• Ondersteuning dicht bij huis;
• De burger centraal;
• Burgerkracht.
Onder leiding van directeur bestuurder, Jules Dutrieux,
heeft de organisatie gewerkt aan het inhoud geven aan
het Welzijnsbeleid van de gemeente, zoals vastgelegd in
de Welzijnsopdracht 2017 en vertaald naar het werkplan
2017.
In dit verslag is beschreven hoe WE uitvoering heeft
gegeven aan haar werkplan, welke resultaten dit heeft
opgeleverd en tot welke effecten dit heeft geleid.
Dit samen met de vele vrijwilligers en in samenwerking
met de samenwerkingspartners.
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Uitgangspunten
In 2017 zijn de Visie en de Missie van
de organisatie vastgesteld.
Omdat WE het belangrijk vindt dat
haar Visie en Missie breed wordt
gedragen, heeft WE inwoners de
mogelijkheid gegeven hierin mee te
denken.
Hiertoe is in juli een Inloopavond
georganiseerd waarin de
conceptversie is voorgelegd,
waarna deze door directie en
bestuur zijn vastgesteld.
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Visie en
Missie
Visie: Iedereen doet mee
Welzijn Ermelo inspireert en ondersteunt inwoners
van Ermelo bij het voeren van de regie over het eigen
leven. Hierdoor draagt zij bij aan de vitaliteit van een
samenleving, die plaats biedt aan iedereen en waarin
iedereen kan meedoen.
Missie: We doen het samen, voor elkaar
Welzijn Ermelo ziet het als haar taak de krachten in de
samenleving zo te bundelen en te benutten dat deze
optimaal worden ingezet voor wie een steuntje in de rug
nodig heeft.
Samen werken aan een sterke samenleving, waarin
mensen zich met elkaar verbonden voelen en waarin zij
tot hun recht komen.
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2.2
Herkenbaar aanwezig zijn in Ermelo
Pijlers
Dit zijn de pijlers om herkenbaar aanwezig te zijn:
• WE een betrouwbare organisatie is met als doel 		
dat de inwoner goed geholpen wordt;
• Dat betaalde en vrijwillige medewerkers hun 		
eigen vakmanschap behouden;
• De inwoner daar waar mogelijk zelf in de regie is;
• De leefbaarheid en maatschappelijke 			
draagkracht wordt vergroot;
• WE een stevige positie en dialoog heeft in de 		
samenwerking met gemeente en ketenpartners.
Beroepshouding
De sociaal werker van Welzijn Ermelo is naar buiten
generalist en aanspreekbaar voor het gehele
dienstenpakket van Welzijn Ermelo.
Tegelijkertijd heeft iedere medewerker een eigen
specialiteit om de taken intern efficiënt en effectief aan
te pakken.
Toegankelijkheid voor burgers zonder veel doorverwijzing
enerzijds en een hoge mate van deskundigheid
anderzijds.

Jaarverslag 2017

2.3
Convenant Normen Waarden
Gedragingen

De diversiteit van Welzijn Ermelo, met haar werkvelden
en disciplines, biedt een breed scala aan mogelijkheden.
De vraag van de burger is leidend voor de manier van
benaderen en de wijze van werken.
De werkwijze van de medewerkers van Welzijn Ermelo
kenmerkt zich door:
• Stimuleren en faciliteren van vrijwillige inzet en 		
informele zorg;
• Wijkgerichte benadering;
• Integraal en inclusief werken;
• Samenwerken aan opdrachten op basis van 		
kennis en vaardigheden;
• Flexibele inzet op taken en probleemvelden, 		
waarbij Welzijn een sleutelpositie heeft binnen 		
het Leefbaarheidsteam en het Sociaal Team.

In het Ondersteuningsnetwerk Ermelo (voortgekomen
Twee waarden:
uit cliëntondersteuning) werken de managers van CJG,
VERTROUWEN
Icare, ZNWV, WE, MEE Veluwe, Sociale Dienst Veluwerand VERANTWOORDELIJKHEID
en gemeentelijke WMO aan gezamenlijke Waarden,
Normen en Gedragingen. Dit gaat verder onder de titel
‘Samen Ermelo’.
Met deze zorg- en welzijnspartners is een convenant
gesloten over de uitgangspunten waaraan werkers zich
conformeren.
Doel hiervan is dat er op herkenbare éénduidige wijze in
Ermelo wordt gewerkt en we elkaar hierop aan kunnen
spreken.

Elke organisatie heeft dit intern
vertaald.
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Voor de Sociaal Werker van WE houdt dit de
volgende 6 gedragingen in:
1.

Wij geven ruimte aan de persoon die de 		
oplossing kiest

2. Wij lullen niet, wij poetsen
3. Wij communiceren open en eerlijk
4. Wij behandelen elkaar vanuit goede 		
intenties (respect)
5. Wij zijn op de hoogte van wat de ander 		
weet en doet
6. Wij laten pas los als er een oplossing is.

Een kaartje op het bureau: zo blijven WE scherp
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Welzijn Ermelo in
het Sociale Domein
Het Sociale Domein.
Het Sociale Domein kan worden opgedeeld in drie
domeinen: Samenleven, Meedoen, Vangnet. De
drie domeinen vragen verschillende rollen van de
professional. Zo is in het domein Samenleven de rol van
de medewerker vooral een faciliterende, bij Meedoen
overwegend een activerende rol en bij Vangnet biedt de
professional ondersteuning.
Welzijn Ermelo is in alle drie de domeinen actief en
werkt vraaggericht en dicht bij de burgers: zichtbaar en
vindbaar.
Welzijn Ermelo was in 2017 op vele gebieden actief. Met
een veelheid aan activiteiten en diensten heeft zij op een
laagdrempelige en praktische wijze invulling gegeven
aan haar taak in het maatschappelijk middenveld. Goed
samenspel tussen vrijwilligers en professionals heeft tot
mooie resultaten geleid in de verschillende domeinen.
De bijdrage/deelname van de burger speelden zich
in alle drie de domeinen af: voor de ene burger een
manier om zelf verantwoordelijkheid te nemen binnen

HET WIEL VAN ERMELO: zo beweegt Welzijn Ermelo zich in het brede maatschappelijk veld.
de samenleving en voor de ander kon zij als vangnet
fungeren. Ook is er wisseling in rollen zichtbaar: zo kon
iemand bij de ene activiteit deelnemer zijn, bij een
andere coproducent of afnemer van een dienst.
Voor alle leeftijd- en doelgroepen heeft Welzijn Ermelo
zicht ingezet om de aan haar gestelde Welzijnsopdracht
zo goed mogelijk uit te voeren.
Hierbij was ook de bijdrage en inzet van Welzijn
Ermelo aan het LeefbaarheidsTeam en het Sociaal
Team van grote betekenis bij de uitvoering van haar
werkzaamheden. Dit gold zowel in de wijken en buurten,
op de centrale locaties van WE, als ook bij de diensten
die mensen thuis ontvingen.

In het WIEL is de dynamiek van de samenleving, met daarin de onderlinge verbindingen tussen de domeinen, goed
zichtbaar. Dit geldt ook voor de verschillende en wisselende rollen die burgers en professionals hierbinnen aannemen.

wijkgericht werken
Activiteiten en dienstverlening zijn in alle wijken van
Ermelo uitgevoerd, met vrijwilligers in de verschillende
locaties in de wijken/buurtschappen.
Zowel locaties die aan WE zijn verbonden: de Baanveger,
Pinel, Plaza, Orangerie en Triade als ook op locaties
waarin wij samenwerken met anderen waaronder
wijk- en buurtverenigingen. Zo is er een verbinding met
wijkvereniging Horst &Telgt met het organiseren van
koffieochtenden en kinderactiviteiten.
Met wijkvereniging Speuld is er samengewerkt ten
behoeve van de ouderen in Speuld. Welzijn Ermelo heeft
daar de activiteiten van Speuld Plus ondersteund.

Het betrof activiteiten als spelmiddagen, het
gezamenlijk “Nieuwjaars stamppot buffet”, wekelijks
B.V.O. (bewegen voor ouderen, onder begeleiding van
een fysiotherapeut) en een educatieve dag voor de
vrijwilligers, waarin diverse inspirerende initiatieven zijn
bezocht.
Eén hiervan is het opzetten van een dorpstuin. Dit idee is
besproken met het Leefbaarheidsteam van Ermelo, dat
een financiële bijdrage gaat leveren bij het opstarten
van dit project.
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3.1
Samenleven in
Ermelo
Welzijn Ermelo faciliteert: Het initiatief en de
uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij de
vrijwilligers (organisaties) zelf.

Leefbaarheidsteam

Welzijn Ermelo wil het werk van deze
vrijwilligers stimuleren door datgene wat nodig
is beschikbaar te maken. Welzijn Ermelo stelt
haar voorzieningen als gebouw, organisatie,
etc. beschikbaar en begeleidt en adviseert hen.

Samen met de gemeente vormen zij het kernteam met
het doel inwoners te helpen zelf hun ideeën te realiseren
die bijdragen aan het prettig kunnen wonen en leven in
Ermelo. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor en met
elkaar! Daarnaast zijn buurtbeheerders van U-Woon en
wijkagenten belangrijke samenwerkingspartners.
Uitgangspunt is dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn
voor hun eigen leven en voor het samen leven en samen
werken met familie, buren, vrienden.

Welzijn Ermelo is nauw verbonden met het
LeefbaarheidsTeam. Het levert de coördinator, een
opbouwwerker en een ambulant jongerenwerker aan het
team.

Dit vraagt een attitude die inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties stimuleert zelf
verantwoordelijkheid te nemen en een actieve bijdrage
te leveren aan hun buurt; inwoners die omzien naar
elkaar zodat ook ouderen of mensen die niet helemaal
voor zichzelf kunnen zorgen toch zelfstandig kunnen
blijven wonen.

Het LeefbaarheidsTeam heeft in 2017 de ontstane
contacten met inwoners (individueel en georganiseerd)
onderhouden en uitgebreid. Hierdoor konden diverse
initiatieven vanuit inwoners worden ondersteund.
De Website van het Leefbaarheidsteam heeft een
interactief deel waarop inwoners digitaal actief kunnen
zijn.
Naast de directe betrokkenheid van het
Leefbaarheidsteam kunnen inwoners hun
buurtinitiatieven melden.
Deze kunnen op de website van het Leefbaarheidsteam
worden geplaatst. De website is ook handig voor het
plaatsen van een oproep, bijvoorbeeld om je aan te
sluiten bij één van de elf WhatsApp Buurt Preventie
groepen in Ermelo.

Inzet
Het LeefbaarheidsTeam heeft zich m.n. gericht op
preventieve activiteiten die projectmatig zijn of jaarlijks
terugkeren. Uitgangspunt is dat de activiteit de sociale
cohesie in de wijk/ buurt bevordert. Hierdoor hebben
honderden mensen elkaar ontmoet, kennis gemaakt met
de buurt of contacten verdiept.
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Totaal activiteiten van het
Leefbaarheidsteam in 2017
Wijk Zuid

Wijk Oost

10

Sociale activiteiten in
de wijken van Ermelo

Activiteiten in de
Openbare Ruimte (S-H-V-O)

Wijk West

22

24

11

WIJK Centrum/
Noord

H&T

1

5

7

8

Speuld

5

Landelijke evenementen

Pr/Marketingactiviteiten

Totaal

22

34

* In de overzichten zijn niet genoemd de ondersteunende activiteiten voor de Buurt BQ.
* In de overzichten is niet WW de activiteiten voor het coördineren van de acties uit wijkschouwen

11
			
			

8

13

5

Alle

Totaal

10

26

4

81

7

7

23

23

44

137

* In de overzichten zijn niet genoemd de ondersteunende activiteiten voor het beheren van de wijkbudgetten
*S-H-V-O staat voor Schoon Heel Veilig en Ontmoeten
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Deelname aan landelijke en lokale initiatieven:
• Burendag;
• Leukste straat van Ermelo;
• Landelijke schoonmaak dag;
• Nationale Pannenkoeken dag;
• Landelijke buitenspeeldag;
• JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht);
• Het Ermelodiner is een variant op het
nationaal integratie diner.
Op 12 oktober werd Het Diner van Ermelo voor de 3-de
keer op rij gehouden.

De Inloop van Welzijn Ermelo stelde haar gebouw
aan het Raadhuisplein beschikbaar. Supermarkt Coop
sponsorde het drinken en het Leefbaarheidsteam nam
een deel van de organisatie in handen. Maar deze
samenwerking was niet tot stand gekomen als er geen
initiatief was genomen door een betrokken inwoonster.

Een voorbeeld hiervan is het
Kolevaarserf
Op het Kolevaarserf wonen veel gezinnen. Een aantal
van die gezinnen organiseert jaarlijks activiteiten tijdens
Burendag en Buitenspeeldag. In samenwerking het
Leefbaarheidsteam en de gemeente heeft de buurt
een ontwerp gemaakt voor een ontmoetingsplaats
voor de bewoners van het Kolevaarserf met groen
en speelgelegenheid voor de kinderen. Deze locatie
wordt ingericht samen met de bewoners en wordt ook
onderhouden door de bewoners.

Media-aandacht voor het
Leefbaarheidsteam Ermelo

Jongerenwerk

“Leefbaarheidsteam Ermelo kreeg al honderden
projecten van de grond”. Die kop verscheen 8
november 2017 in een lokaal nieuwsblad. In diverse
media verschenen positieve berichten over het
Leefbaarheidsteam Ermelo. In deze berichten is goed
te lezen wat het team precies doet en wat het kan
betekenen voor inwoners van Ermelo.

•

•
•

•

•
•

•

Daarnaast was het
Leefbaarheidsteam betrokken bij
vele lokale activiteiten in de wijk

•

Op vier scholen werd in groep 7 + 8 voorlichting
gegeven door middel van het Preventie Fit en
Gezondheidsspel.
Met dit spel wordt aandacht gegeven aan sport,
eten/drinken/ alcohol/ gamen en energiedrankjes.
Ook werden er op vier scholen door één van de
jongerenwerkers en een Taekwondo-instructeur een
zelfverdediging les gegeven.
Het doel hiervan is de weerbaarheid te versterken,
zodat jongeren weten wat ze in noodsituaties
moeten doen.
Het Jongerenwerk was zichtbaar aanwezig op
de Braderie met het thema: gezond eten( appel of
stroopwafel ) en drinken en het thema:
hoe ga je om met geld. Filmpje en enquête zijn te
vinden op de site, ook bedoeld als promo voor het
financieel café.
Klassenavonden. Dit jaar werden er 18
klassenavonden georganiseerd in Plaza.
Het Jongerenwerk ging op pad door een nachtdienst
mee te lopen in het kader van KVU KwaliteitsMeter
Veilig Uitgaan.
Met een BOB-team mochten jongeren blazen
(onofficieel). Alle autorijders bleken nuchter te zijn.
Doel was bekendheid genereren, inzicht krijgen in
wat er ’s nachts gebeurt en samenwerken met de
BOA.
Jongerenwerker Chiel werd geïnterviewd door SBS
in het kader van het rioolonderzoek in Ermelo naar
middelengebruik.
Week preventie gamen; samen met Tactus werd
er voorlichting gegeven in de derde klas van
Groevenbeek over de risico’s van (teveel) gamen.
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Verschuiving binnen het ouderenwerk
van Samenleven naar Meedoen.
Het ouderenwerk zet meer in op stimuleren om mee te
blijven doen.
Zo is er meer aandacht gegaan naar activiteiten voor
specifieke doelgroepen, zoals Tai Chi en ismakogie.
Beide beweegvormen zijn geschikt voor mensen met
beweegproblemen.
Het doen van simpele oefeningen en kleine bewegingen
helpt mee in het letterlijk veranderen van houding in het
leven.
Ismakogie: DOE het gewoon, maar doe het GEWOON.
Beide groepen werden goed bezocht, elk door zo’n
15 mensen die er baat bij hadden en het positief
waardeerden.
Een uitspraak van een deelnemer:

Ouderenwerk
In het kader van Ermelo Vitaal heeft Welzijn Ermelo
in haar jaarplan 2017 aangegeven dat voor haar
beweegactiviteiten gezocht wordt naar een hechte
verbinding met Heel Ermelo Beweegt.
Hier zag zij inbedding voor de functie van de
Buurtsportcoaches bij Welzijn Ermelo. Het afgelopen
jaar is er naar de mening van WE op het gebied van
samenwerking te weinig vooruitgang geboekt. In
de praktijk is gebleken dat beide organisaties hun
activiteiten los van elkaar hebben ingezet. Vanuit haar
wens tot nauwere samenwerking heeft Welzijn Ermelo
hierover met de gemeente gesproken met het doel te
zoeken waar de kansen liggen om elkaar te versterken.
Binnen Welzijn Ermelo is veel ervaring opgebouwd en zijn
met en voor senioren veel beweegactiviteiten ontwikkeld.

Het doel hiervan is tweeledig: de activiteiten leveren
een bijdrage aan Vitaal Oud worden, daarnaast zijn ze
gericht op sociale ontmoeting.
Welzijn Ermelo hoopt dat in de toekomst deze
samenwerking verder vorm gaat krijgen.

“Ik stop met ismakogie, omdat ik
met deze oefeningen zelf verder kan.”
De Tai Chi- groep gaf 30 mei een demonstratie op het
Tuinfeest bij de Baanveger.
Een zichtbare ontwikkeling is dat bij meerdere
activiteiten niemand de leiding neemt.
De aanwezigheid van de ouderenwerker is nodig, voor de
deelnemers die meer aandacht nodig hebben. Verder is
er een groei waar te nemen van het aantal deelnemers
aan activiteiten.
Mogelijk mede dankzij de wekelijkse vaste rubriek in het
Ermelo’s Weekblad.

Finesse-groep WE in actie (Fitte
Ermelose Senioren)

De Inzet vanuit het programma
Heel Ermelo Beweegt

Verder zijn er regelmatig andere organisaties die bij
WE om ondersteuning en deelnemers vragen voor de
activiteiten die zij aanbieden. Vaak omdat zij zelf niet zo
bekend zijn met de doelgroep.
Het ouderenwerk organiseert elke 2de zondag in de
maand een Inloop/spelletjesmiddag in de Baanveger.

Er is een aantal bezoekers dat regelmatig gebruik maakt
van deze mogelijkheid om sociale contacten en hoeft zo
niet de zondag alleen door te brengen.

Ondersteuning Vrijwilligers
Om vrijwilligers voldoende toe te rusten voor
hun werkzaamheden organiseert het Steunpunt
bijeenkomsten t.b.v. deskundigheidsbevordering.
Het scholingsaanbod 2017 bestond uit vijf avonden,
geboden vanuit het programma Mentaal Gezond,
De avonden werden met zo’n 15 tot 20 personen per
avond goed bezocht. De bijeenkomst over mensen met
verward gedrag trok zelfs 30 belangstellenden.
De thema’s waren:
• herkennen van niet zichtbare beperking;
• Signaleren niet– Signaleren/ Niet Pluis Gevoel;
• mensen met verward gedrag
• grenzen in vrijwilligerswerk.
Voor organisaties waren er ook bijeenkomsten zoals:
• social media voor vrijwilligersorganisaties.
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NL- Doet
Samen met Groevenbeek zetten 120 leerlingen uit
Ermelo/ Putten zich in voor klussen onder meer bij ‘s
Heerenloo, de Zorggroep, Peuterspeelzalen, Materra en
het Klompenpad .
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Beursvloer Ermelo 2017 is 55.000 euro
waard. Welzijn Ermelo organiseerde
op dinsdag 26 september voor het
tweede opeenvolgende jaar de
Beursvloer Ermelo.
De Beursvloer
Het doel van de Beursvloer is het bevorderen van het
sociaal ondernemen door het tot stand brengen van
verbindingen tussen bedrijven en maatschappelijke
organisaties.
De Beursvloer werd ook dit keer in het Chr. College
Groevenbeek gehouden. Er namen 17 bedrijven deel en 21
maatschappelijke organisaties.

Onder leiding van
Landschapsbeheer
Gelderland werden
bankjes bij het
Klompenpad
geplaatst

In een geweldige sfeer en een gezellige entourage
werden in totaal 60 matches gesloten tussen Ermelose
bedrijven en maatschappelijke organisaties Een mooie
prestatie en qua aantallen een stijging ten opzichte
van vorig jaar. Deze matches vertegenwoordigen een
maatschappelijke waarde van maar liefst 54.610 euro. Er
werden matches gemaakt betreffende het aanpakken
van de boekhouding, meedenken in duurzame oplossing
etc. Bijvoorbeeld als vrijwilligers achter het initiatief
Stichting Leuk Geluk(t) hebben ze Jeroen Bos van
LeadLogic bereid gevonden hen een training te geven
om hun website beter te onderhouden en krijgen ze
marketingtools.
Deze stichting heeft als doel pubers uit minderbedeelde
gezinnen geluksmomentjes te bezorgen.
Als tegenprestatie krijgt Jeroen of een grote pan soep
voor zijn personeel óf een advertentie-banner op de
website van Stichting Leuk Geluk(t).

Ook Welzijn Ermelo sloot een aantal matches. Eén
daarvan was het aanbod van een workshop kaarsen
maken door Interact – Contour voor bezoekers van de
Inloop van WE. Als tegenprestatie werd door WE een
lunch aangeboden en verzorgd door vrijwilligers van de
Inloop.
De beursvloer heeft een vaste plek gekregen in het
maatschappelijk ondernemen.

Ervaringsmaatjes
Een kleinschalig project met MEE Veluwe waarbij
ervaring wordt ingezet. Vijf mensen hebben zich gemeld.
Hier is één langdurig contact uit voortgekomen. De
overige vier mensen zijn op een andere manier geholpen.
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Vrijwilligersmarkt in de Dialoog

Project Jong Talent

Op 7 december, de dag van de vrijwilliger, organiseerde
het Steunpunt een vrijwilligersmiddag die goed werd
bezocht.
Er werden diverse Feel good workshops gegeven, zoals
Yoga, maak je eigen cupcake, levenskunst: hoe geef ik
glans aan mijn leven en een Workshop
zorgen voor jezelf en een ander.
Er namen zo rond de 120 vrijwilligers uit Ermelo deel.
Naast de workshops was er ruimte voor onderling
contact met een hapje/drankje.

Het project Jong en Talent loopt nog. Doel is om jonge
mensen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk.
Met verschillende partijen zijn brainstormsessies
gehouden en is er gewerkt aan de ontwikkeling van een
JongerenApp, die in 2018 wordt gelanceerd.

Probusje
Het project Probusje is teruggegeven aan de gemeente.
Het doel van het project was te komen tot een
promotiemiddel voor het Vrijwilligerswerk in Ermelo,
welke mobiel kan worden ingezet bij evenementen,
markten etc.
Werd vorig jaar afstemming gezocht met andere
initiatieven vanuit de gemeente, in 2017 is besloten om
het project terug te geven.

Fête de la Musique
Maatschappelijke stage: MAS
Alle leerlingen van de middelbaar school lopen een
maatschappelijke stage; leerlingen van het vmbo
minimaal 20 uur en van havo/atheneum minimaal 30.
Ook dit jaar liepen zo’n 600 leerlingen van Groevenbeek
een maatschappelijke stage. Het doel hiervan is dat
leerlingen kennismaken en ervaring opdoen met
vrijwilligerswerk. Hierdoor maken zij kennis met allerlei
aspecten en onderdelen van de samenleving. Dit kan
bijdragen om nu en later volwaardig deel te nemen aan
de maatschappij.
Voorafgaand aan de stages werden er op school
gastlessen georganiseerd over wat maatschappelijke
stage inhoudt en werd er een stagemarkt op
Groevenbeek georganiseerd, bedoeld als oriëntatie op de
mogelijkheden. Hier presenteerden zich 27 organisaties
aan 600 leerlingen van VMBO-3, HAVO 3 en
Atheneum 4.
De reacties van de leerlingen op de stages zijn bijna
altijd positief.
Een voorbeeld van een leerling die meegewerkt heeft
aan het project: Jong ontmoet Oud, waarbij uitleg wordt
gegeven over het omgaan met mobiele telefoon.

“Ik wist niet dat oude mensen zo
leuk zijn. In het dagelijks leven
heb ik eigenlijk nooit contact
met ouderen, behalve met mijn
opa en oma. We hebben héél
gezellig met elkaar gepraat en
de ouderen met wie ik contact
had, hadden veel belangstelling
voor hoe wij jongeren leven en
wat ons interesseert. Ik vond het
superleuk”.

Ook dit jaar was Welzijn Ermelo vertegenwoordigd op
het Ermelose Fête de la Musique met een demonstratie
door de Zumba- groep.
Het Jongerenwerk heeft de coördinatie overgenomen
samen met het Pak(jes)huis en Demaris (moeder-kindhuis).
Het was een succes: 30 kinderen uit 18 minder bedeelde
gezinnen vierden samen een gezellig sinterklaasfeest.

28

Welzijn Ermelo

Project Beleef/Beweegtuin de Baanveger
Het project Beleef/Beweegtuin de Baanveger, een
gezamenlijk initiatief van UWoon, de Zorggroep, Welzijn
Ermelo en de Gemeente, is voorlopig van de baan. Doel
was het realiseren van een aantrekkelijke beleef-en
beweegtuin in de WoonZorgZone rondom de Baanveger.

Er is geen passende dekking gevonden voor de
financiering van de eerste twee fases, waaronder de
benodigde grondwerkzaamheden voor de aanleg van de
tuin.
Mogelijk kan er in de toekomst met de gemeente verder
overlegd worden over de mogelijkheden.
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3.2
Meedoen in Ermelo

Op 30 mei werd een Tuinfeest
georganiseerd ter promotie van
het project Beleef/Beweegtuin
de Baanveger.

Welzijn Ermelo is er voor mensen
die wat extra ondersteuning nodig
hebben om mee te (kunnen) doen in de
samenleving.
Welzijn levert met haar aanbod van collectieve
voorzieningen hieraan een belangrijke bijdrage.
Laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar.
De activiteiten staan voor iedereen open. Voor burgers
die dat nodig hebben, waaronder burgers met een
beperking, is er daarnaast een specifiek aanbod
ontwikkeld, dit als extra ondersteuning.
In het domein Meedoen is de rol van de medewerker
vooral gericht op het bieden van adequate
ondersteuning. Het kan hier zowel gaan om directe
ondersteuning aan een individu als om indirecte
ondersteuning, door het netwerk te ondersteunen en
te versterken. Zo biedt Welzijn vele mogelijkheden tot
deelname aan collectief georganiseerde activiteiten.

Hierdoor kunnen mensen die wat kwetsbaarder in
de samenleving staan meedoen, andere mensen
ontmoeten, hun zelfredzaamheid vergroten en in een
actievere rol komen. Activiteiten kunnen in belangrijke
mate bijdragen aan het gevoel “erbij te horen” en
kunnen meehelpen aan het voorkomen of verminderen
van gevoelens van eenzaamheid.

Welzijn Ermelo activeert: We
dragen er aan bij dat de burgers
van Ermelo naar eigen vermogen
meedoen, een bijdrage leveren
aan de samenleving, zich (meer)
inzetten. Welzijn Ermelo moedigt
hen daartoe aan, mobiliseert
individuen en groepen en helpt hen
waar mogelijk belemmeringen weg
te nemen.
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Jeugdsportfonds en Kinderhulp

Ouderenwerk

Het Taalhuis is een regionale samenwerking op het
gebied van taalbevordering bij laaggeletterden,
waarbij de deelnemende partijen zich gezamenlijk
verantwoordelijk stellen voor een dekkend en kwalitatief
goed aanbod voor laaggeletterden.

Het jongerenwerk heeft 30 kinderen kunnen helpen bij
aanvragen om b.v. te zwemmen, te paardrijden en aan
andere sporten mee te doen.
Ook een aanvraag voor het vergoeden van schoolkosten
voor 2-talig vwo-onderwijs en voor twee externe
activiteiten werden gehonoreerd.

Het meedoen aan activiteiten activeert en stimuleert
waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot of op
peil gehouden. Dit draagt bij aan het behoud van de
regie over het eigen leven. Ook het voorkomen van
eenzaamheid, het doorbreken van eventueel isolement
en het versterken van sociale netwerken, is een belangrijk
element.

In het Taalcafé mag iedereen binnenlopen. Er wordt
geoefend met de Nederlandse taal op diverse manieren,
op ieders niveau. De basis is het samen (leren)
praten over alledaagse onderwerpen. Een team van
enthousiaste taalvrijwilligers biedt hierbij een helpende
hand.

Jongerenwerk

Zomerkamp

Een vaste groep die haar activiteiten vorm geeft bij het
Jongerenwerk is de groep jongeren met autisme.
Zo’n 20 jongeren komen maandelijks bij elkaar om te
gamen, elkaar te ontmoeten en sociale contacten op te
bouwen.

Een vakantie bieden aan kinderen die
anders niet op vakantie kunnen.

De contacten met gelijkgestemden zorgen ervoor dat
zij zich minder eenzaam voelen. Er is vaak een lange
tijd nodig om ertoe te komen om met andere bezoekers
contact te leggen. De game-avonden worden al zo’n 10
jaar georganiseerd en meerdere mensen doen nu dingen
samen!
Voor deze groep jongeren blijft regulier uitgaan lastig en
dat maakt deze avonden voor hen heel waardevol.
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Het Taalhuis en Taalcafé

Vanuit het Taalhuis werd in 2017 het Taalcafé ontwikkeld.
Op 25 september is door wethouder Klappe het
allereerste Taalcafé van Ermelo feestelijk geopend.
In zijn toespraak lichtte hij toe waarom de beheersing
van de Nederlandse taal voor iedereen belangrijk is.
Hij maakte aan de hand van een paar leuke voorbeelden
duidelijk dat fouten maken erbij hoort en dat het zelfs
heel nuttig is om verder te komen. Samen hierover
praten en lachen helpt iedereen een stapje verder te
komen in het begrijpen van onze mooie, maar moeilijke
taal.

Zij hebben afgelopen jaar een kerngroep opgericht
van vijf personen die 1 x per maand vergaderen als
voorbereidingsgroep voor de avonden.
Zij zijn bezig om meer activiteiten te ontwikkelen (b.v.
boogschieten). Bij deze activiteiten is een psycholoog
aanwezig waarmee de jongeren kunnen praten.

Jaarverslag 2017

Vorig jaar organiseerde het Jongerenwerk voor het eerst
een zomerkamp voor kinderen van 7-10 jaar.
Ook dit jaar werd met behulp van sponsoren en het
Jeugdfonds in juli een vakantie georganiseerd.
Zes kinderen hebben genoten van een leuke vakantie op
een kindvriendelijke camping in Ommen.
Het leverde behalve een mooie zorgeloze week ook
vriendschappen op.
Helemaal bijzonder was de belevenis voor een jongetje
die voor het eerst een vakantie meemaakte.
Het zomerkamp werd begeleid door een jongerenwerker
en twee stagiaires

Empowermenttraining
Vijf kinderen volgden een empowermenttraining met het
doel steviger in hun schoenen te staan.
Conclusie is dat er een volgende keer een terugkomsessie
aan gekoppeld wordt, om te zien hoeveel het heeft
opgeleverd.

Kroegentocht
Dit jaar werd er weer een kroegentocht georganiseerd,
hieraan namen 150 ouders deel.
Er werd gestart bij de Dialoog met een theaterstuk.
Daarna werden het Jongerencentrum en diverse cafés
bezocht.
Een kinderarts vertelde over gevolgen van (bovenmatig)
alcoholgebruik.
Uitbaters en politie vertelden hoe een horeca-avond
verloopt en gaven informatie over het uitgaan in Ermelo.

Activiteiten voor en met doelgroepen
Omdat Welzijn Ermelo vindt dat iedereen mee moet
kunnen doen, is er een aanbod ontwikkeld van
activiteiten gericht op specifieke doelgroepen.
Deze activiteiten worden zoveel mogelijk samen met de
deelnemers georganiseerd. In 2017 waren dat:
• Vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking;
• Discoavonden voor mensen met een verstandelijke 		
beperking;
• Computerclub;
• Kookgroep voor volwassenen met een Autisme
• Spectrum Stoornis (ASS);
• ADHD-café;
• Gameavonden voor jongeren met Autisme.

Dit effect kan bereikt worden door activiteiten
en voorzieningen laagdrempelig en voor eenieder
toegankelijk te houden, mede door projecten
kleinschalig op te zetten, afgestemd op de behoeften
van de ouderen om hun welzijn te vergroten. Bij de
organisatie van activiteiten is er een aanbod voor zowel
grote groepen als specifieke kleinere groepen, aangezien
ouderen een grote variatie aan vragen, wensen en
behoeften hebben.
Het gaat hier om preventieve, recreatieve, educatieve,
informatieve en beweegactiviteiten. Ouderen te
ondersteunen en het vermogen te versterken om zelf
sturing te geven aan hun leven en het behouden van de
zelfredzaamheid.
Eigen kracht van ouderen wordt ingezet door ouderen
actief te betrekken bij het organiseren en begeleiden van
activiteiten, hen te stimuleren en motiveren om mee te
blijven denken over alle activiteiten en diensten.
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Eetgroepen.

Kookcursussen.

Project Inloop

Samen eten en elkaar ontmoeten, is één van de
activiteiten die zéér in trek is bij ouderen.
Ook hier staat de sociale ontmoeting centraal.
Het met elkaar eten en met andere ouderen in contact
komen helpt eenzaamheid voorkomen.
Op meerdere locaties werd er het afgelopen jaar
weer hard gewerkt in de keukens. De door vrijwilligers
klaargemaakte maaltijden, werden door de gasten zéér
gewaardeerd.

De kookcursussen bij Welzijn Ermelo zijn nog steeds
populair en wegens succes geprolongeerd.
Ze worden in klein verband, samen met de deelnemers,
georganiseerd.
Het samen (leren) koken bevordert zowel de
kookvaardigheden als de onderlinge sociale contacten.

Het project Inloop is gelokaliseerd in Pinel en gestart in
oktober 2016.
Op 9 oktober 2017 is er op basis van de rapportage over
het eerste halfjaar 2017 een positief advies afgegeven
voor continuering van de pilot inloop GGZ tot 1 januari
2019.
Doel van de Inloop is bezoekers van de Inloop te
activeren tot een vorm van maatschappelijke
participatie, het ontwikkelen van vaardigheden en
talenten, deelname aan activiteiten, het doen van
vrijwilligerswerk en mogelijk toe leiden naar (betaald)
werk.
Ongeveer de helft van de bezoekers heeft een
begeleidingsvraag. Het gaat hierbij om bezoekers
die extra aandacht nodig hebben om mee te kunnen
doen in de samenleving, waaronder bezoekers met een
GGZ-achtergrond. Was bij aanvang de aandacht vooral
gericht op het bereiken van de doelgroep en hen binnen
zien te krijgen, in 2017 stond er een Inloop die goed
bezocht wordt. Hiermee is een basis gelegd en zijn er
kaders van waaruit de Inloop verder kan ontwikkelen. De
bezoekersaantallen zitten duidelijk in de lift.
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Vraagbaakfunctie. Voor veel bezoekers heeft de Inloop
een vraagbaakfunctie. Vanuit de vertrouwensrelatie
en het laagdrempelige contact met de sociaal werker
komen bezoekers met vragen. Dit kan gaan om
praktische zaken op allerlei vlak: bijvoorbeeld hulp bij
financiën, het invullen van formulieren, de vraag naar
activiteiten, vrijwilligerswerk en ontmoeting.
Regelmatig echter ligt er een veel uitgebreidere
hulpvraag en dan wordt er vanuit de Inloop
doorverwezen naar verschillende andere partijen en
samenwerkingspartners, meestal direct via het sociaal
team. Korte lijnen zorgen ervoor dat er snel naar de
juiste hulp/ondersteuning wordt doorgeleid. Wekelijks
komen er nieuwe bezoekers bij en worden er hulpvragen
gesteld, die samen met de bezoeker worden opgepakt.
Achtergrond, participatiedoelen en
begeleidingsafspraken worden in een persoonlijk dossier
bijgehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
methodiek van het Participatiewiel.
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Resultaten 2017

De Speel-o-theek

Mantelzorgondersteuning.

•
•
•

De contacten met ’s Heeren Loo over een mogelijke
overname van de Speel-o-theek van ’s Heeren Loo
hebben niet geleid tot een overdracht van de
Speel-o-theek . ’s Heeren Loo heeft namelijk besloten
om de materialen te verdelen onder de eigen groepen
bewoners.

Positie mantelzorgondersteuning en de verbinding tussen
de formele en informele zorg.
Met ingang van 2017 is het service
mantelzorgondersteuning onderdeel van de
dienstverlening van WE, waar het voorheen
gecontracteerd was bij ZorgDat. Welzijn Ermelo heeft in
2017 een formatie van 20 uur per week ingezet, waarvan
8 uur voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers.
De ondersteuning van jonge mantelzorgers werd in
samenwerking met het jongerenwerk georganiseerd.
Zo werden er inloopmiddagen voor 6-12-jarigen opgezet
en avonden voor 12+

veel verbindingen zijn gelegd en tot stand gekomen om mensen te kunnen plaatsen en koppelen
er is kennisgemaakt, geïnventariseerd en samenwerking gezocht en gevonden
er is een netwerkbijeenkomst gehouden voor zowelprofessionals als cliënten van organisaties
Kwintes, Interakt Contour, Bartimeus, Humanitas en de Sociale Dienst waren hier aanwezig.

Is er bij jou iemand thuis ziek?
Zit je zus in een rolstoel?
Is je opa of oma in de war? Blind? Doof?
Heeft je broer een gedragsprobleem? Autisme? Verslaving?

Netwerkbijeenkomst op 29 augustus

Vanuit de uitkomsten van dit overleg zijn er acties
uitgezet; onder andere een sponsoractie voor een
Duofiets ter bevordering van de mobiliteit van
bezoekers.
Naast vaste activiteiten van de Inloop, zoals de
wekelijkse Inlooplunch op vrijdag, organiseert de Inloop
tal van activiteiten, samen met bezoekers en vrijwilligers.
De Inloop wordt ondersteund door een werkgroep, met
daarin medewerkers van GGZ- Centraal en Welzijn
Ermelo.

Is je vader of moeder ernstig ziek?
Zorg jij voor een van hen?

Is er bij jou iemand thuis ziek?
Zit je zus in een rolstoel?
Heeft je broer een gedragsprobleem? Autisme? Verslaving?
Is je vader of moeder ernstig ziek?
Is je opa of oma in de war? Blind? Doof?
Zorg jij voor een van hen?

Dan ben je een mantelzorger en komt er best veel op je af!

Dan ben je een mantelzorger en komt er best veel op je af!

Vind je het leuk om een leuke activiteit te doen
met anderen die in hetzelfde schuitje zitten?

Vind je het leuk om een leuke activiteit te doen
met kids die in hetzelfde schuitje zitten?

Inloop/spelavond
1e donderdagavond van de maand 19.00 uur - 20.30 uur
2 november 2017
7 december 2017
4 januari 2018
8 februari 2018
8 maart 2018
5 april 2018
7 juni 2018
5 juli 2018

Waar?
Plaza, Raadhuisplein 10 te Ermelo

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Servicepunt Mantelzorg Ermelo
tel 0341-567000 of via d email Mantelzorg@welzijnermelo.nl. De inloop- spelletjesmiddagen worden georganiseerd in
samenwerking met Jongerenwerk Ermelo.

Inloop-/ spelletjes woensdagmiddag
1e woensdagmiddag van de maand 14.00 uur -16.00 uur
1 november 2017
6 december 2017
3 januari 2018
7 februari 2018
7 maart 2018
4 april 2018
6 juni 2018
4 juli 2018

Waar?
Plaza, Raadhuisplein 10 te Ermelo
Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met:
Servicepunt Mantelzorg Ermelo tel 0341-567000 of via de email Mantelzorg@welzijnermelo.nl
De inloop- spelletjesmiddagen worden georganiseerd in samenwerking met Jongerenwerk Ermelo

De activiteiten worden begeleid door stagiairs van het jongerenwerk.
Ontspanning en ontmoeting met lotgenoten wordt hiermee geboden met het doel dat de jonge mantelzorger zich
niet alleen voelt en een plek heeft om naar toe te gaan.Een plek waar positieve aandacht is voor zijn/haar situatie.
De ervaring is dat op scholen er nog niet voldoende oog en aandacht is voor de situatie van jonge mantelzorgers.
Eén van de speerpunten is dan ook bewustwording creëren door met scholen in contact te komen.
Contact met het Jongerenwerk heeft onder meer een interview opgeleverd in december over jonge mantelzorgers
met radio Veluwe FM.
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Fundag
30 jonge mantelzorgers uit Ermelo, Harderwijk, Putten
kwamen op de uitnodiging af!
De inzet in 2017 was verder gericht op
• het geven van een mantelzorgwaardering. 40
kinderen ontvingen een Bioscoopbon;
• deelname van een kind aan het zomerkamp van het
jongerenwerk;
• begeleiden van deelname van twee kinderen aan
Young Heros, een landelijke Fundag;
• het maken van een informatieflyer;
• contact met het CJG, waarop in 2018 verder wordt
ingezet;
• contact leggen met scholen om bekendheid te
geven aan de impact die de zorg voor een gezinslid
kan hebben.
Hierbij kunnen jonge mantelzorgers ambassadeurs zijn.

Welzijn Ermelo

Het servicepunt
mantelzorgondersteuning
In 2017 is het servicepunt mantelzorgondersteuning
(voor volwassenen en ouderen) gehuisvest in de
Baanveger.
Dit wordt als positief ervaren; mensen lopen hierdoor
makkelijker binnen.
Daarnaast vergemakkelijkt het de interne samenwerking
met de ouderenwerker bij het organiseren van
activiteiten.

UITNODIGING
Ben jij tussen de 6-12 jaar?

Wanneer: donderdagmiddag 4 mei 2017
Tijd: 13.30 uur tot 18.00 uur
Waar: verzamelen bij De Aanleg,
Albert Verweyplein 30 te Harderwijk
Kosten: gratis
Vol = Vol

“Deze aandacht is heel goed,
want altijd kijken mensen naar
het gehandicapte kind in de
kinderwagen en niet naar het
10-jarig zusje”

Voor aanmelden of meer informatie kunt u
mailen naar mantelzorg@welzijnermelo.nl
of bellen naar 0341-567000.
Aanmelden kan t/m 25 april!
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Mantelzorgwaardering

Dag van de Mantelzorg

In 2017 is het servicepunt mantelzorgondersteuning
(voor volwassenen en ouderen) gehuisvest in de
Baanveger.
Dit wordt als positief ervaren; mensen lopen hierdoor
makkelijker binnen.
Daarnaast vergemakkelijkt het de interne samenwerking
met de ouderenwerker bij het organiseren van
activiteiten.

Mantelzorgers kregen een diner aangeboden in de
Baanveger.
De uitnodiging was een groot succes, 100 mantelzorgers
genoten met elkaar van een voortreffelijke maaltijd.

GGZ- café

Is er bij jou thuis iemand langdurig ziek of
gehandicapt?
Om die zorg even te vergeten nodigen we je
uit voor een gezellige middag met andere
jonge mantelzorgers bij Kok Experience!

Een moeder verwoordt het zo:

Jaarverslag 2017

De onderwerpen die aan bod kwamen:
• Rol van familie, hoe zorg je goed voor jezelf. Hiervoor
was een spreekster uitgenodigd van Labyrinth
in Perspectief
• Wat depressie met naasten doet met spreekster
Yvonne Ruigrok
• De avond in november met een spreker van Ypsilon is
geannuleerd wegens gebrek aan animo.
De ervaring is dat mensen komen op basis van
onderwerp; zoals verslaving of depressie.
Hierdoor is er (nog) geen sprake van een vaste groep.
Deelnemers geven aan het belangrijk te vinden dat
de avonden in een veilige beschermde omgeving
plaatsvinden.
Er wordt veel eenzaamheid ervaren en het is vaak
moeilijk om te gaan met een gezinslid/partner met
psychiatrische problematiek.

Respijtvoorziening
De verwachting is dat er veel belangstelling zal zijn voor
het in aanbouw zijnde Buurtzorgpension, op het terrein
van Stichting Salem aan de Julianalaan.

NAH- training voor mantelzorgers
In samenwerking met MEE en Interakt- Contour werd
een NAH- training voor mantelzorgers geboden.

Respijtzorg
Er komen relatief weinig vragen binnen voor respijtzorg.
De route van dit type vragen loopt veelal rechtstreeks via
wijkverpleging en praktijkondersteuners huisartsen naar
informele organisaties als de Nederlandse Patiënten
Vereniging, het Rode Kruis en de Zonnebloem.
Er komt ook meer aanbod van commerciële respijtzorg,
zoals bijvoorbeeld Senior Service.
De ervaring vanuit de mantelzorgondersteuning en
het ouderadvies is dat hier in de praktijk nog niet veel
gebruik van wordt gemaakt.
Veel mensen vinden dit toch te duur.

Folders
In 2017 zijn er twee folders ontwikkeld: een algemene en
een folder voor jonge mantelzorgers.
Deze is onder meer verspreid via het Platform Informele
Zorg waaraan de mantelzorgondersteuners deelnemen.
Deelnemers aan dit overleg en andere contactpersonen
van organisaties waarmee in 2017 is samengewerkt,
verspreiden de informatie van het Servicepunt aan hun
doelgroepen.
Zij zijn hiermee goede ambassadeurs van het
Servicepunt.
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3.3

Welzijn Ermelo
als Vangnet
Het gevolg van het terugbrengen van de m.n.
zwaardere professionele zorg is dat er een groter beroep
wordt gedaan op de samenleving en de collectieve
voorzieningen. Dit betekent dat Welzijn Ermelo als
voorliggende voorziening een belangrijke vangnetfunctie
vervult.
De rol van WE:
Welzijn Ermelo ondersteunt: We helpen mensen
niet uit hun evenwicht te raken als gevolg van
persoonlijke beperkingen, emotionele gebeurtenissen
en/of (maatschappelijke) omstandigheden. De
ondersteunende activiteiten en diensten van Welzijn
Ermelo zijn gericht op bevordering of behoud van
zelfredzaamheid.
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Sociaal Team
Het Sociaal Team bestaat uit professionals uit
verschillende werkvelden. Medewerkers van
MEE, de WMO, welzijn en de wijkverpleging zijn
vertegenwoordigd. Op deze manier beschikt het
Sociaal Team over brede kennis en is zij in staat om
ondersteuning te bieden bij diverse vragen en problemen.
Het team is zelfsturend, de medewerkers werken
generalistisch, met inbreng van de eigen expertise.
Welzijn Ermelo heeft binnen het Sociaal Team een
duidelijke voortrekkersrol.
WE participeert met drie sociaal werkers in het team:
een maatschappelijk werker, een jongerenwerker en de
coördinator.
Het Sociaal Team biedt integrale ondersteuning en
begeleiding aan mensen van 18 jaar en ouder om weer
naar eigen vermogen hun kracht te benutten en zelf de
regie te voeren over hun eigen leven op het gebied van
het sociaal domein.
Inwoners van Ermelo kunnen met al hun vragen over
hulp en ondersteuning terecht bij het Sociaal Team.
Het Sociaal Team is laagdrempelig, kan snel ingezet
worden, ‘gaat eropaf’ en er is geen indicatie nodig.
Naast het bieden van informatie, advies en kortdurende
ondersteuning zet het Sociaal Team zich actief in om
problemen juist te voorkomen. Het Sociaal Team wil
samen met inwoners, problemen in de straat, wijk en
in de hulpverlening zo vroeg mogelijk signaleren en
zo snel mogelijk zoeken naar oplossingen. Het Sociaal
Team heeft hierin een nauwe samenwerking met het
Leefbaarheidsteam.

Het Sociaal Team heeft sinds november 2015 vijf fysieke
spreekuren per week in iedere wijk.
Daarnaast is zij iedere werkdag telefonisch bereikbaar
van 9:00-15:00 uur.
Evaluatie wijst uit dat de fysieke spreekuren niet zo veel
bezocht worden. Om deze reden is er gekozen om het
Sociaal Team vanaf 1 januari 2018 op één vaste locatie te
huisvesten. Eén centrale locatie geeft meer duidelijkheid
aan de inwoners van Ermelo en vergemakkelijkt het
onderlinge contact en overleg binnen het team. Hierdoor
wordt het makkelijker om snel de juiste hulp te bieden.
Ook het afgelopen jaar steeg het aantal casussen ten
opzichte van 2016.
In 2016 werden er 129 casussen behandeld, in 2017 waren
dit er 154.
Dit laat zien dat het Sociaal Team meer en meer
bekendheid begint te krijgen bij hulpverleners en
inwoners van Ermelo en een belangrijke positie inneemt
in het Sociale Domein.
De leden van het Sociaal Team ervoeren de brede
samenstelling van hun team als meerwaarde bij de
bespreking en aanpak van de problemen.
Het samenbrengen van de verschillende disciplines levert
een totaalpakket aan expertise op.
Het belang van de bundeling van expertise is de brede
kijk, deze brede kijk zorgt er voor dat het maximale kan
worden bereikt.

De participatie samenleving vraagt om een alerte
houding t.a.v. de signalen/trends vanuit de samenleving
die onder meer het gevolg zijn van veranderingen die
hierdoor plaatsvinden. Het is met name aan het Sociaal
Team om deze signalen op te pakken, dit door samen
met de betreffende burger (s) te zoeken naar de meest
passende oplossing passend bij de uitgangspunten van
Welzijn Nieuwe Stijl. Signalen/trends worden vastgelegd
en geagendeerd op de juiste plekken.

Het Sociaal Team
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Gemiddelde leeftijd
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Hulpvraag en problematiek

Multidisciplinaire samenwerking

Van de 154 casussen, is de hulpvraag in 39 gevallen
enkelvoudig, in 115 gevallen meervoudig.

Bij 61 casussen is er sprake geweest van een actieve
samenwerking met externe disciplines. Maandelijks
zitten we met netwerkpartners om tafel tijdens het
Breed Sociaal Teamoverleg. Bij 33 casussen is er een
multidisciplinaire samenwerking geweest tussen leden
van het Sociaal Team zelf.
8 casussen zijn solistisch opgepakt door leden van
het Sociaal Team. Dit betrof hulpvragen die te maken
hadden met de eigen deskundigheid en er was daarmee
geen ondersteuning van een andere discipline van het
Sociaal Team nodig.
Bij 52 casussen is dit niet geregistreerd omdat deze
casussen nog niet zijn afgerond.

In onderstaande grafiek is te zien met welke hulpvraag
inwoners zich vooral melden.
Gedurende het traject blijkt regelmatig dat bijkomende
problematiek
op psychisch en lichamelijk gebied ook aan de orde is en
invloed heeft op het totaal functioneren.

Spreiding van de casussen

Problematiek
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Op de kaart is de spreiding van de casussen over Ermelo
te zien

30

Ac
t

In de periode van 01-01-2017 tot en met 31-12-2017 heeft
het Sociaal Team 154 casussen behandeld. Dit betrof
121 nieuwe aanmeldingen in 2017 en 33 nog lopende
casussen van 2017.
In de periode maart 2015 tot maart 2017 waren dat in
totaal 65 casussen.
93 casussen werden via externe kanalen aangemeld bij
het Sociaal Team, 54 casussen kwamen binnen via de
moederorganisaties.
De meeste aanmeldingen komen binnen via de inwoners
zelf of het netwerk. Daarnaast bemerken wij een
toename van aanmeldingen via onze netwerkpartners,
met name Uwoon, gemeente en huisartsen.
De meldingen komen vooral binnen via onze telefonische
bereikbaarheid.

In de grafiek is weergegeven met welke problematiek de inwoners van Ermelo het meest te maken hebben gehad.
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Resultaten
Van de 154 casussen zijn er op het moment van schrijven
nog 51 casussen actief. De overige casussen zijn
afgerond. In het overzicht hieronder is te zien wat de
doorlooptijd is geweest.

Zelfregie:
Met zelfregie wordt bedoeld dat een inwoner weer zelf
aan de slag kan met zijn of haar hulpvraag.
Vraag opgelost:
In deze gevallen is de hulpvraag opgelost en is er geen
sprake meer van problematiek voor de inwoner.
Consultatie:
In het geval van consultatie is er een advies gegeven
door het Sociaal Team.
Een éénmalige vraag van een inwoner of netwerkpartner
waarbij direct advies kan worden gegeven, wordt
meestal niet geregistreerd.
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Toeleiding naar externe ondersteuning:
Dit houdt in dat de inwoner doorverwezen is naar een
externe discipline.
Bovenstaande gegevens zijn puur gericht op de
casuïstiek en geven een beperkte weergave van de inzet
van het Sociaal Team
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Buurtbemiddeling

Casus aangemeld door:

Aantal:

Buurtbemiddeling Ermelo is een dienstverlening die
vanuit Welzijn Ermelo wordt geboden.
De buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op
te lossen.
Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren
naar het verhaal van beide partijen.
Zij bieden onafhankelijke en onpartijdige bemiddeling
aan waarbij ze partijen begeleiding om samen tot een
oplossing te komen.
De buurtbemiddelaar is neutraal en geeft geen oordeel.
In 2017 waren acht buurtbemiddelaars actief betrokken
bij de 35 casussen die Buurtbemiddeling aangemeld
kregen.

Uwoon

14

Politie

4

P1 (evt via netwerk)

15

Anders

2
(1x CJG en 1x gemeente)

Onderwerp van melding

Aantal:

Dieren

4

Tuin/grondgeschil

8

Pesten/intimidatie

11

Kinderen
In een aantal gevallen besluit P1, nadat zij zelf
melding hebben gedaan óf zijn aangemeld door
Uwoon, toch niet te willen meewerken aan een
Buurtbemiddelingstraject. Meestal is de reden hiervan
dat er ook van hen een actieve houding gevraagd wordt;
zij moeten open staan voor een bemiddelingsgesprek
met de buren.
In de gevallen dat P2 niet bereid is mee te werken aan
een Buurtbemiddelingstraject krijgt P1 een coaching
gesprek aangeboden. Ook is er doorverwezen naar
Maatschappelijk Werk.
Op deze manier krijgt P1 alsnog handvatten
aangeboden om met de situatie om te kunnen gaan.
In Horst & Telgt speelden de casussen op een park.

Geluid

12

Anders
Reden afsluiten casus

Aantal:

Casus opgelost ná bemid- 9
deling
Casus opgelost ná verheldering

3

P2 wil niet meewerken

3

Voortijdig stoppen op
initiatief klant (P1)

4

Bemiddeling deels geslaagd

5

Casus loopt nog

4

Casus niet geschikt voor
BBM

2

Consultatie/advies

5

Wijk

Aantal:

West

9

Zuid

10

Oost

4

Noord/Centrum

Centrum 6 noord 3

Horst en Telgt

3

Speuld
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Maatschappelijk werk
De verhuizing in 2016 van de Julianalaan naar de
Stationsstraat 118 (ingang Raadhuisplein 12) heeft
zeker bijgedragen aan het verder integreren van de
verschillende disciplines van Welzijn.
Inwoners van Ermelo wisten de nieuwe locatie in 2017
goed te vinden.
Teamwisselingen. Binnen het maatschappelijk werk
heeft zich een aantal personele wijzigingen voorgedaan.
Hierdoor was de aandacht afgelopen jaar naar buiten
toe sterk gericht op continuering van de dienstverlening
en naar binnen toe gericht op het neerzetten van een
sterk team maatschappelijk werk.
Dit gold voor zowel de interne samenwerking binnen het
maatschappelijk werk als de interne verbindingen binnen
de organisatie en de verbinding met het Sociaal Team.
Aanmelding van vragen
Vragen komen op meerdere plaatsen binnen, zowel bij
het Sociaal Team, het maatschappelijk werk, de Inloop,
Jongerenwerk en Ouderenadvies.
Hierdoor wisselt de positie van front-office en backoffice,
de inwoner of verwijzer bepaalt waar de vraag binnen
komt. Het is aan WE hier flexibel op in te spelen.
De vragen van cliënten hadden betrekking op alle
levensgebieden: waarvan de meeste vragen betrekking
hadden op
1.
Financiën;
2. Familierelatie;
3. Gezondheid.
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Ouderenadvies
Een cliënt verwoordt de hulp vanuit het maatschappelijk
werk als volgt:

“Maatschappelijk werk vergelijk
ik met een Rots in de branding. Ze
zijn een Stok achter de deur voor
mij waardoor ik zelf mijn leven
vorm kan geven op mijn eigen
manier”.
Project huurschuld
In 2016 kwam er een interessante samenwerking tot
stand met Uwoon: het project Huurschuld.
Wanneer er huurschuld ontstaat, wordt er in een
vroeg stadium contact gezocht met de huurder en
ondersteunende hulp aangeboden om de onderliggende
problemen op te lossen.
Situaties waarin sprake van huurachterstand is, worden
opgepakt door het maatschappelijk werk met het effect
dat uithuiszetting wordt voorkomen.
In 2017 betrof het 24 huurachterstanden, waarvan 7
nieuwe situaties en 17 doorlopend vanuit 2016.

Taakstraffen
Het jongerenwerk begeleidt taakstraffen. In 2017 ging
het om 7 jongeren.
Over het algemeen levert dit mooie resultaten op.
Zo was er dit jaar een jongen die mee hielp met de
afsluitende avond computerclub.
Eind van de avond werd hij door iedereen om de nek
gevlogen, nu komt hij nog steeds!
Hij is helemaal om en wil mogelijk in de zorg gaan
werken.
De helft van de taakstraffers blijven komen! Zo kan het
verschil worden gemaakt!

Van de vragen die bij de ouderenadviseur terecht
kwamen, had het merendeel betrekking op welzijn,
meestal in combinatie met afnemende gezondheid.
Hierbij bleek regelmatig dat er wel de wil was om
gebruik te maken van het welzijnsaanbod, maar dat de
mogelijkheid om er te komen, bemoeilijkt wordt door het
gebrek aan vervoer.
Ook zijn er ouderen die weinig behoefte aan activiteiten
of sociale contacten hebben.
Een uitspraak dit jaar:

“Ik ben graag alleen, ik leef
langzaam.”
Ouderenadvies
Huisbezoeken 75+
In het kader van vroeg signalering Huisbezoeken 75+ zijn
er 90 huisbezoeken afgelegd door vrijwilligers.
Doel hiervan is om enerzijds ouderen voor te lichten over
de mogelijkheden die er zijn op het gebied van wonen,
welzijn, zorg en financiën.
Anderzijds om te horen wat er zoal leeft onder de
Ermelose ouderen.
Het resultaat is dat men weet waar men terecht kan op
het moment dat er zich problemen voordoen, of zich
minder zorgen maakt voor de toekomst.
Er is samengewerkt met zowel de formele als in formele
zorg; te weten:
Wmo-consulenten, praktijkondersteuners huisartsen,
casemanagers dementie, mantelzorgconsulent,
wijkverpleegkundigen, MEE Veluwe, Sociaal Team, NPV,
Rode Kruis, Alzheimer Nederland en de PCOB.
Wat dit jaar opviel is, evenals vorig jaar, de behoefte
aan of op z’n minst de mogelijkheid tot wonen met zorg
binnen handbereik en/of betaalbare seniorenwoningen.
Verder baart de gecompliceerdheid van de wet- en
regelgeving mensen zorgen.

Door de toenemende groep mensen met
geheugenproblematiek is de vraag vanuit diverse
hoeken (mantelzorgers, POH’, medewerkers Wmo) naar
laagdrempelige activiteiten/dag invulling nog steeds
groeiend.
Verandering Huisbezoeken 75 +.
Doordat mensen ouder worden, blijken mensen van 75,
over het algemeen, nog vrij zelfstandig.
Om deze reden is de leeftijd van de ouderen, die bezocht
worden middels een Huisbezoek 75+ verhoogd naar
77/78.
Daarnaast is het gewicht enigszins verlegd van puur de
vragenlijst volgen, naar het aangaan van een gesprek.
Hierdoor ontstaat meer ruimte om te horen waar
behoeften liggen.
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Alzheimercafé

Thuisadministratie

Belastinghulp

Kledingbank

Maandelijks wordt er een Alzheimercafé georganiseerd
in de Baanveger. Deze avonden worden georganiseerd
door de stichting Alzheimer Café Nederland, Zeven
jaar na aanvang trekt het Alzheimercafé nog steeds
grote belangstelling en is er veel waardering voor deze
avonden.

De thuisadministratie biedt middellange tot langdurige
ondersteuning: ondersteuning waarbij langere tijd
wordt ondersteund op, veelal in de thuissituatie. De
ondersteuning varieert van relatief korte interventies
waarbij de cliënt het al snel weer zelf kan oppakken, tot
langdurige ondersteuning (langer dan een jaar).
Het afgelopen jaar werd er hulp geboden aan 70 nieuwe
hulpvragers en aan 81 al bekende hulpvragers.
Er konden 65 dossiers worden afgesloten

In de meeste gevallen het doen van belastingaangifte
over één of meerdere belastingjaren; in andere gevallen
breidt de dienstverlening zich uit tot ondersteuning bij
problemen met de Belastingdienst waarbij bezwaar
gemaakt moet worden, betalingsregelingen moeten
worden getroffen of bepaalde ingewikkelder correcties
moeten worden doorgevoerd.
In 2017 werden 146 belastingaangiften verzorgd door de
Belastinghulp.

Donderdag 16 november werd de Kledingbank opnieuw
geopend. De feestelijk opening werd gedaan door
Wethouder Klappe, en betekende de start van een nieuw
begin op een nieuwe plek.
Voorheen was de Kledingbank gehuisvest in de
Leemkuul, maar dankzij inspanningen van de gemeente
Ermelo, is er een geschikte ruimte gevonden aan de
Cronjéstraat 46.

Welzijn Ermelo werkt hierin samen met de lokale
werkgroep Alzheimer Café, die jaarlijks de thema’s van
de avonden vaststellen en voorbereiden.
De thema’s in 2017 waren:
• Filmvoorstelling: meegaan in de veranderende
werkelijkheid
• Juridische zaken
• De zorg in de laatste levensfase
• Afsluitingsavond van het seizoen met muziek
• Wat kunt u doen bij dementie? Praktische
handleiding voor partners, familieleden en
mantelzorgers
• Dementie en geestelijke verzorging
• DemenTalent; met uw talent aan de slag als
vrijwilliger

Thuisadministratie, Belastinghulp en
Financieel Café
Deze drie projecten werden in 2017 door 30 vrijwilligers
begeleid en door 1 parttime beroepskracht.
De vrijwilligers die actief zijn in thuisadministratie en
schuldhulpverlening kregen een basistraining voor
thuisadministratie aangeboden.
De training werd gegeven samen met ZorgDat en
Humanitas.
In drie bijeenkomsten werd aandacht besteed aan de
technisch kant van het voeren van een administratie,
werden gespreksvaardigheden geoefend en was er
aandacht voor signaleren.

Financieel Café
Deze laagdrempelige Inloop voor alle (kortdurende)
vragen op financieel-administratief gebied werd goed
gezocht.
Het financieel café wordt wekelijks georganiseerd en
biedt laagdrempelige en vrij toegankelijke ondersteuning
bij een concrete hulpvraag van beperkte omvang die
in één of een paar vervolggesprekken kan worden
aangepakt.
Zo’n 164 vragen vonden de weg naar het financieel café.
Een vaste groep vrijwilligers werkt samen om alle
hulpvragen zo goed mogelijk te ondersteunen. Er zijn
korte lijnen met Thuisadministratie, Belastinghulp en
Maatschappelijk Werk.
Er is samengewerkt met Westerbeek COD BV, ZorgDat,
Sociale Dienst Meer in Zicht en MEE Veluwe, Uwoon,
praktijkondersteuners van huisartsen (POH-GGz),
Gemeente Ermelo (WMO-loket en invorderingsafdeling
voor de gemeentelijke belastingen), behandelaars
van GGZ Centraal, bewindvoerders in de regio,
Thuiszorgorganisaties, Stichting Schuldhulpmaatje,
Diaconaal Platform, de Voedselbank.
Daarnaast wordt er veel samengewerkt met het Sociaal
Team.

Terugkijkend was het een druk jaar.
Door de goede organisatie en goede interne
samenwerking met maatschappelijk werk zijn deze
mensen zijn op een laagdrempelige manier geholpen
met hun vaak best complexe vraag.
Het is mooi om van iemand te horen dat hij naar
de burgemeester wilde om te vertellen hoe goed hij
geholpen is met zijn schulden.
Iemand anders die na een aantal jaren nog bedankt en
vertelt hoe belangrijk de hulp indertijd voor hem was.

Vroeg signalering en preventie ;
dat is de kracht van deze mooie
dienst! Aandacht en p.r. hiervoor
is belangrijk om de mensen die het
betreft te bereiken.

De Kledingbank geeft tegen een kleine vergoeding
herbruikbare kleding uit aan mensen die het hard
nodig hebben, en die van een minimaal budget moeten
rondkomen. Het is een voorziening voor gezinnen
en individuen met alleen AOW, een inkomen op
bijstandsniveau of daaronder.
Inbreng en verkoop elke dinsdagmiddag van 14.00- 16.30
uur en elke donderdagochtend van 9.00 -11.30 uur.
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Welzijn Ermelo:
Organisatie in
ontwikkeling
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4.1 Kwaliteitsbeleid 2017
Welzijn Ermelo streeft naar zo optimaal mogelijke
kwaliteit van dienstverlening.
Eind 2016 is Welzijn Ermelo gecertificeerd conform ISO
9001:2015.
Hiermee is een belangrijk speerpunt van de organisatie
en de gemeente gerealiseerd.
Welzijn Ermelo is zich ervan bewust dat het ontvangen
kwaliteitskeurmerk geen eindstation is.
Kwaliteit behouden en verder verbeteren vraagt
voortdurend om aandacht.
In 2017 zijn er twee tussentijdse toetsingen geweest in de
vorm van een interne en externe audit.
De bevindingen zijn gebruikt ter verbetering als een
strategisch hulpmiddel gericht op:
• Beheersen van relevante risico’s;
• Benutten van kansen;
• Realiseren van de missie, de bedrijfsstrategie en het
(kwaliteits-)beleid.
De organisatie werkt aan het verbeteren van de
klantgerichtheid van de organisatie door middel van:
• Effectief, actief en betrokken leiderschap;
• Effectief procesmanagement;
• Inzet van geschikte middelen, omgeving en mensen.

4.2 Wijziging in statuten
heeft in 2017 toegewerkt naar een wijziging van de organisatiestructuur en de daarbij horende S
tatutenwijziging.De organisatie gaat met ingang van 2018 werken vanuit een model van Raad van
Toezicht, waarbij de bevoegdheid van de directeur wijzigt in directeur/bestuurder en het bestuur de
Raad van Toezicht gaat vormen.
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4.3 Scholing

4.5 Administratieve organisatie

Welzijn Ermelo vindt het belangrijk dat haar
medewerkers geschoold zijn in bedrijfshulpverlening,
om de juiste hulp te bieden wanneer er zich een
bedrijfsongeval voordoet of wanneer iemand onwel
wordt.
Op 12 april was er scholingsbijeenkomst BHV, waaraan
alle beroepskrachten + een vrijwillige medewerker
deelnamen.
Voor een aantal medewerkers was de training nieuw,
voor anderen was het een herhalingsbijeenkomst,
Alle deelnemers behaalden het BHV-certificaat.
Zo weten de medewerkers, adequaat en juist te
handelen, wanneer dat nodig is.

Er is in 2017 intern hard gewerkt om weer een
Goedkeurende Accountsverklaring te verkrijgen.
Met positief resultaat.

4.4 Vrijwilligersvertegenwoordiging
De organisatie is grotendeels gebouwd op de inzet van
de vele vrijwilligers.
Welzijn Ermelo vindt het daarom van groot belang
de vrijwilligers een duidelijke positie te geven in de
organisatie.
Vanaf medio 2017 is de Vrijwilligers
Vertegenwoordiging (VVT) actief.
De VVT is naast de PVT (Personeelsvertegenwoordiging)
een belangrijk adviesorgaan.
Zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de
directie over alle zaken die vrijwilligers aangaan.
Er is een VVT- reglement waarin bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en afspraken zijn vastgelegd. De
VVT bestaat uit 3 tot 5 leden en zij vergadert 4 keer per
jaar met de directie.
In 2017 is de VVT onder meer betrokken geweest bij
• De voorbereiding van de Invoering Verklaring
Omtrent Gedrag, de VOG.
• Identificatieplicht voor vrijwilligers die in de
thuissituatie komen
• Veilig werken
- Klachtenregeling
- Protocol ongewenste situaties
- Procedure melden incidenten

In onderstaand overzicht is samengevat hoe Welzijn
Ermelo in 2017 invulling heeft gegeven aan de
beleidsdoelstellingen, zoals deze zijn vastgelegd in
Welzijnsopdracht 2017.

Jaarverslag 2017
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Uitwerking in
domeinen
De activiteiten & diensten
van het afgelopen jaar zijn
hierin kort beschreven en
waar mogelijk zijn daarbij
de verschillende werkvelden
samengevoegd.
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Domein A. Samenleven
Beleidsdoelstellingen
1.
Inwoners voelen en nemen verantwoordelijkheid om
actief bij te dragen aan het
verbeteren van hun directe
leefomgeving

Maatschappelijke
effecten
a.
Inwoners zijn tevreden met
hun woonomgeving
b.Inwoners zetten zich vrijwillig in
voor (de leefbaarheid in) de buurt

Resultaten
Alle inwoners zijn geïnformeerd over de mogelijkheden
om betrokken en actief te zijn bij hun leefomgeving.

Er is een overzicht opgesteld hoe inwoners actief kunnen
zijn in hun buurt.
In wijken/buurten van Ermelo zijn samen met bewoners
initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd.
Op de website van het LeefbaarheidsTeam worden de
initiatieven vermeld. In het interactieve deel kunnen
inwoners reageren en een bijdrage leveren.

De verschillende buurtverenigingen en
vrijwilligersorganisaties zijn per wijk in kaart gebracht.
Signalen, vragen en meldingen van bewoners worden
geregistreerd per wijk.

Er worden minimaal twee maatjes/mentorprojecten
opgezet waarvan tenminste 1 zich richt op jongeren en
de isolement waardoor de doelgroep met behulp van een
andere op inwoners in een maatje of mentor meer (leert)
deel te nemen aan de samenleving.

Inzet Welzijn
Inwoners actief en gericht informeren
over zaken die voor hen relevant zijn o.a.
over mogelijkheden om invloed op hun
woonomgeving uit te oefenen;

Wat hebben wij gedaan

Wat heeft het
opgeleverd

WE heeft actief bijgedragen aan het
informeren van bewoners middels
LeefbaarheidsTeam, waarvan WE
samen met de gemeente het kernteam
vormt.
In alle wijken en buurtschappen is
samengewerkt met verenigingen.

Het LeefbaarheidsTeam heeft in 2017
ontstane contacten met inwoners
(individueel en georganiseerd)
onderhouden en uitgebreid. Door
onderstaande activiteiten hebben
honderden mensen elkaar ontmoet,
kennis gemaakt met de eigen buren
of contacten verdiept.
Verbindingen leggen tussen organisaties die in WE was medeorganisator van wijk
Over de bewonersinitiatieven vanuit
de buurten en wijken actief zijn;
ontmoetingsactiviteiten.
vraaggericht werken wordt over het
De website van het LeefbaarheidsTeam algemeen zeer positief gesproken.
heeft een interactief deel zodat
Tal van activiteiten en andere
Signaleren en agenderen van trends en
inwoners ook digitaal verbonden
initiatieven hebben bijgedragen
ontwikkelingen in de buurten en leefomgeving worden om elkaar digitaal te
aan het welbevinden in de eigen
van inwoners, de effecten van beleid op
ontmoeten, activiteiten uit te wisselen woonomgeving/wijk/buurt
bewoners en de behoefte van kwetsbare
en inspiratie voor nieuwe ideeën en
inwoners;
samenwerkingen opdoen.
Meer maatschappelijke deelname,
Hier wordt nog niet zoveel gebruik van zowel voor wie maatje is, als voor
gemaakt.
de inwoner die een maatje heeft
gevonden.
Er is meer aandacht nodig voor dit
Stimuleren van betrokkenheid van
type vragen. Meestal gaat het om het
bewoners en faciliteren en stimuleren van
aangaan van langdurige relaties.
burgerinitiatieven;
Er is in 2016 een wijkindeling gemaakt
Het LeefbaarheidsTeam en Sociaal
op postcode met als doel dat deze
Team registreren op basis van deze
indeling unaniem door alle organisaties indeling.
en gemeente wordt gebruikt.
Jongeren worden door het
Jongerenwerk opgezocht in de wijk.
Stagiairs spreken jongeren aan
en vanuit de contacten worden
initiatieven genomen.

Sport-en spelactiviteiten in de
wijken zijn op deze manier tot stand
gekomen.

De hulpdienst en het Jongerenwerk
brachten samen 10 maatjes matches
tot stand

Stagiairs Jongerenwerk zetten zich in
als maatje voor de hulpdienst

Wandelen

> 2 maatjes

Taal

> 2 maatjes

Leren koken

> 2 maatjes

Sociaal netwerk vergroten

> 2 maatjes

Dansen

> 1 maatje

Toe leiden naar werk en
ondersteuning bieden bij het
volhouden

>

1 maatje
De gemaakte matches hebben
geleid tot meer sociale contacten,
maatschappelijke deelname en
vermindering van eenzaamheid.
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2.
Inwoners zijn in staat
zelf invulling te geven aan het
eigen leven en dat van hun
omgeving

3.
Inwoners kunnen gebruik maken van en dragen
bij aan diverse culturele,
maatschappelijke en sportieve voorzieningen

Welzijn Ermelo

Inwoners zijn tevreden met het
aantal contacten in de wijk

Vanuit de wijkagenda’s wordt per wijk minimaal
1-jaarlijkse ontmoetingsactiviteit voor de buurt
uitgevoerd door bewoners.

Jaarverslag 2017

Verbinden en versterken van contacten
tussen bewoners;

Het aantal contacten tussen inwoners per wijk is met 5%
toegenomen. Hiervoor worden bij het opstellen van de
wijkagenda’s nulmetingen gehouden.

Verenigingen zijn voldoende
toegerust om het vrijwilligerswerk
goed te kunnen uitvoeren

Verenigingen hebben informatie ontvangen en deel
kunnen nemen aan deskundigheidsbevordering over
het zelfstandig opzetten en uitvoeren van activiteiten,
werven en begeleiden van vrijwilligers en over zelfbeheer
van hun accommodatie.

Faciliteren en stimuleren van het realiseren van ontmoeting en activiteiten in
de wijk door buurtbewoners en vrijwilligersorganisaties;
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In het najaar 2017 is er met MEE
Veluwe een Maatjesproject gestart
met als doel om maatjes, die zelf
een ondersteuningsvraag hebben te
koppelen aan andere inwoners met
een ondersteuningsvraag.
De matches en de vrijwilligers
ontvangen specifieke ondersteuning
vanuit MEE.

Ervaringsmaatjes
Dit kleinschalig project werd uitgevoerd met
MEE Veluwe waarbij ervaring wordt ingezet.
Vijf mensen hebben zich gemeld. Hier is
één langdurig contact uit voort gekomen.
De andere vier mensen zijn op een andere
manier geholpen.

Verder lopen aanvragen via de
hulpdienst. Er is een toename van het
aantal verzoeken en het komen tot
goede matches vraagt veel inzet van
beroepskracht.

Om deze dienstverlening te verbeteren
gaat WE investeren door in 2018 een
maatjesproject op te zetten.

Met alle Wijk- en buurtverenigingen
in Ermelo zijn er regelmatig
contacten. Er zijn (nog) geen
gerichte wijkagenda’s opgesteld, wel
is er een overzicht van losstaande
initiatieven en vaste evenementen
waar in 2017 ondersteuning is
geboden op aanvraag. Dit kan zowel
ontmoetingsactiviteiten betreffen als
andere buurtactiviteiten

Deze activiteiten stimuleren de onderlinge
ontmoetingen van buurt / wijkbewoners. En
bevorderen de onderlinge contacten door
inzet van het LeefbaarheidsTeam in wijken
en buurtschappen.
Het stimuleren en faciliteren van
burgerinitiatieven zorgde voor toename van
het aantal ontmoetingsactiviteiten in de
wijk en heeft geleid tot meer ontmoetingen
en sociale contacten, welke bijdragen
aan het voorkomen van maatschappelijk
isolement.

Over de vraag voor het houden van
een nulmeting wordt door het MT van
het LeefbaarheidsTeam nagedacht.

In Wijk West is samen met bewoners een
sociale kaart opgesteld zodat bewoners
weten wat er in hun wijk te vinden is.

Vrijwilligers organiseren samen of
in samenspraak met de deelnemers
activiteiten, de reguliere activiteiten
zijn voor iedereen toegankelijk, een
deel van de activiteiten richt zich
specifiek op kwetsbare inwoners; zoals
de groepen voor kwetsbare ouderen
die het Rode Kruis organiseert. WE
faciliteert door ruimtes in meerdere
locaties ter beschikking te stellen en
ondersteunt wanneer er vragen zijn.
Andere doelgroepen organiseren zelf
(met ondersteuning)
ontmoetingsactiviteiten zoals
genoemd onder 2.

WE heeft 2017ondersteuning geboden op
aanvraag, dit in de verschillende werkvelden.
De ouderenwerker overlegt en adviseert
regelmatig vrijwilligers die betrokken zijn bij
het organiseren van activiteiten, helpt en
ondersteunt.
Zo is er met Speuld plus meerdere keren
per jaar een overlegmoment over de door
hen georganiseerde buurtactiviteiten voor
ouderen.
Dit heeft o.a. geleid tot een bewegingsgroep
voor ouderen in Speuld, die nu succesvol
draait.
De opbouwwerker van het LT heeft op
aanvraag informatie,
deskundigheidsbevordering en
ondersteuning geboden aan verenigingen
voor het opzetten van activiteiten.
Zowel ouderen als specifieke doelgroepen:
mensen met autisme, AD
HD en licht verstandelijke beperking namen
in 2017 deel aan maatschappelijk activiteiten, waardoor zij minder in een isolement
verkeerden.

In de wijken zijn buurtverenigingen en
vrijwilligersorganisaties door het sociale wijkteam
vraaggericht ondersteund.

Zowel het LeefbaarheidsTeam als
het Sociaal Team zijn laagdrempelig
bereikbaar, middels wijkspreekuren,
telefonisch, via website en media.

Dagactiviteiten voor kwetsbare inwoners worden
zoveel als mogelijk door deelnemers zelf georganiseerd
en begeleiding wordt waar noodzakelijk aanvullend
geboden.

Het project Inloop voor inwoners
met een begeleidingsvraag is in 2016
gestart in locatie Pinel, dit project
richt zich met name op inwoners
met een GGZ-achtergrond. Er wordt
activerende begeleiding op maat
geboden. Doel is het bevorderen van
de maatschappelijke participatie van
de bezoekers.

De doelgroep Inloop is bereikt d.m.v. Folders
en netwerkbezoeken.
• vacatures zijn uitgezet en leverden op: een vrijwilliger: gastheer ter ondersteuning van de
• Inloop en een vrijwilliger kookgroep voor
de Inlooplunch
• een werkgroep bestaand uit
medewerkers GGZ- Centraal en Welzijn
biedt ondersteuning van de Inloop.
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4.
Inwoners kunnen elkaar
ontmoeten en ontplooien zelf
activiteiten hiertoe

Welzijn Ermelo
Toename van het aantal
bewonersinitiatieven gericht op
ontmoeting, sociale cohesie en
verbetering van de wijk

Per wijk zijn er minimaal 2 bewonersinitiatieven succesvol
afgerond met ondersteuning gericht op versterking van
sociale cohesie of fysieke verbetering van de wijk.
Het sociaal wijkteam zorgt voor communicatie naar
inwoners en stimuleert participatie van inwoners,
buurtverenigingen en burgerinitiatieven aan de
communicatie
Er is een ontmoetings- en uitwisselingsbijeenkomst
tussen de burgerinitiatieven uit heel Ermelo
georganiseerd.

5.
Inwoners zijn voldoende
toegerust om actief te
worden en te blijven

a.
Er is een groot en gevarieerd
potentieel aan vrijwillige inzet
b.
Inwoners hebben voldoende
mogelijkheden en vaardigheden
om zich vrijwillig in te zetten
c.
Vrijwilligers en lokale
vrijwilligersorganisaties ontvangen
specifieke en vraaggerichte
ondersteuning om hun
werkzaamheden te kunnen
uitvoeren

Er is een geschikt instrument om de vraag naar en het
aanbod van vrijwillige inzet te makelen/matchen.
De organisatie komt op basis van een oriëntatie naar
mogelijke instrumenten samen met de gemeente tot een
keuze.
Er is in kaart gebracht welke mogelijkheden er naast de
vrijwilligersvacaturebank, nog meer zijn en welke voor
Ermelo toegepast kan worden.

Jaarverslag 2017
Stimuleren en ondersteunen van
burgerinitiatieven;
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In 2017 werden tal van initiatieven
ondersteund.

Op deze manier hebben we aangesloten
bij de wensen en behoefte van inwoners
van Ermelo. De participatiesamenleving
is hierdoor bevorderd.
Tevreden burgers.
Onderlinge contact zijn twoegenomen en
daardoor is de sociale cohesie bevorderd.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is het
centrale punt waar vraag en aanbod van
vrijwilligerswerk gematcht worden. Dit
punt is laagdrempelig toegankelijk, men
kan binnenlopen of telefonisch geholpen
worden. Het steunpunt wordt bemenst
door vrijwilligers.
De coördinatie wordt gedaan door een
beroepskracht.
Gegevens worden beheerd in het
registratiesysteem van WE, maar om tot
een goede match te komen staat
persoonlijke bemiddeling voorop.

Er kwamen 100 matches tot stand tussen
mensen die op zoek waren naar
vrijwilligerswerk en
vrijwilligersorganisaties met een
openstaande vacature.
Er zijn meerdere bezoekers die
doorstroomden naar een intern
vrijwilligerswerk, b.v. als gastheer/
gastdame.

Om vrijwilligers voldoende toe te rusten
voor hun werkzaamheden organiseert
het Steunpunt bijeenkomsten
deskundigheidsbevordering.
Het scholingsaanbod 2017 is tot stand
gekomen in samenspraak met
vrijwilligersorganisaties.

De deskundigheidsbevordering
ondersteunt de vrijwilligers bij hun
werkzaamheden en versterkt hun
bekwaamheid. Hierdoor:
• Is de Kwaliteit verbeterd
• Is er minder professionele
• ondersteuning nodig
• Kunnen vrijwilligers meer zelfstandig
werken.

Op 7 december organiseerde het
Steunpunt de Dag van de Vrijwilliger: in
de Dialoog.
Deze dag werd goed bezocht.
Er waren Feel-good workshops waaraan
zo’n met 120 vrijwilligers deelnamen.
• Yoga
• Maak je eigen cupcake,
• Levenskunst: hoe geef ik glans aan
mijn leven
• Zorgen voor jezelf en een ander.
Verder was er een hapje/ drankje en
ruimte voor onderlinge ontmoeting.

Waardering, informatie, ontspanning en
uitwisseling voor de vele vrijwilligers in
Ermelo.
Gezien en gewaardeerd worden sterkt
de vrijwilligers en motiveert hen in hun
vrijwilligerswerk

Binnen wijkgericht werken bekendheid
geven aan bewonersinitiatieven en
stimuleren uitwisseling kennis en
ervaringen tussen initiatieven;
Verbinden van burgerinitiatieven aan
elkaar;

Stimuleren van vrijwillige inzet, werven
vrijwilligers en bekendmaken
mogelijkheden van vrijwillige inzet;

Mogelijkheden voor
deskundigheidsbevordering bieden;

Er is vraaggericht deskundigheidsbevordering geboden en
uitgevoerd. Hiermee zijn minimaal 50 vrijwilligers bereikt.

Vrijwilligersorganisaties en inwoners zijn geïnformeerd
over de mogelijkheden van vrijwillige inzet.

Promoten van verschillende vormen van
vrijwillige inzet;

De beroepskrachten van het Steunpunt
hebben ondersteuning en begeleiding op
maat geboden aan organisaties en op
individuele vragen.

Maatwerk is geboden, waardoor
organisaties en individuele vrijwilligers
weer verder konden.

Vrijwilligersorganisaties en individuele vrijwilligers met
specifieke vragen zijn ondersteund/ begeleid.

Verbinden en versterken van (vrijwilligers) organisaties en
bewonersverenigingen;

Nieuw voor WE was dit jaar het
organiseren van de Beursvloer, deze vond
plaats op 20 september.
Het doel van de Beursvloer is het
bevorderen van het sociaal
ondernemen door het tot stand brengen
van verbindingen tussen bedrijven en
maatschappelijke organisaties

De Beursvloer leverde dit jaar 60 matches
op met een maatschappelijke waarde
van maar liefst € 54.000. Deze
verbindingen betekende voor veel
vrijwilligersorganisaties. Hierdoor
ontvangen zij de specifieke
ondersteuning en faciliteiten die zij nodig
hebben voor hun werk.

Er is ontmoeting- en kennisuitwisseling voor vrijwilligers,
vrijwilligersorganisaties en bewonersorganisaties
georganiseerd.

Nieuwe verbindingen werden aangegaan,
initiatieven werden ontplooid die anders
niet tot stand zijn gekomen.
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Domein B. Meedoen
Beleidsdoelstellingen

Maatschappelijke
effecten

6.
Jongeren zijn voorbereid a.
Jongeren zetten zich vrijwillig in t.b.v. de
op actieve deelname aan de
samenleving
samenleving
b.
Jeugd wordt betrokken bij het jeugdbeleid
op een manier die bij hen past

Resultaten

Leerlingen aan het VO doen een
Maatschappelijke Stage.
Er wordt jaarlijks een stagemarkt met
medewerking van vrijwilligersorganisaties
georganiseerd.
Jongerenactiviteiten zijn vraaggericht
en zoveel mogelijk in zelforganisatie
georganiseerd.

Inzet Welzijn

Uitvoeren van de activiteiten van
maatschappelijke stage: vinden
stageplaatsen, organiseren stagemarkt,
vacatures bemiddelen, etc.

Ondersteunen van gevarieerd aanbod
van jongerenactiviteiten, dat in overleg
met en zoveel mogelijk georganiseerd
wordt door jongeren zodat zij hun
talenten ontwikkelen.

Wat hebben wij gedaan

Wat heeft het
opgeleverd

Alle leerlingen van de middelbaar
school Groevenbeek lopen een
maatschappelijke stage; leerlingen
van het vmbo minimaal 20 uur en
van havo/atheneum minimaal 30.

Kennismaken met het vrijwilligerswerk geeft
jonge mensen inzicht in wat zich dichtbij huis
op sociaal gebied afspeelt. Doel is de interesse
in het vrijwilligerswerk te wekken, waardoor
jongeren zich (later) willen inzetten voor
maatschappelijke doelen
Voor de oriëntatie op de mogelijkheden werd
er op een stagemarkt georganiseerd, waar
27organisaties zich presenteerden aan 600
leerlingen.

WE organiseerde samen met
Groevenbeek deelname van
leerlingen aan activiteiten van
NL-Doet.

De activiteiten leren jongeren
maatschappelijk actief te zijn en brengt
interesse voor leuke nuttige activiteiten.

In 2017 zijn vele activiteiten met
jongeren georganiseerd:
Sport en spel.

Jongeren werden bereikt, informatie en
voorlichting werd geboden. Door bekendheid
van het Jongerenwerk weten jongeren
waar zij terecht kunnen voor vragen en bij
problemen

Empowermenttraining.

Met de Jongerenraad Ermelo
vindt regulier overleg plaats
waar bevindingen en trends
worden besproken. Ook zijn er
plannen gemaakt voor het samen
organiseren van activiteiten.

> Empowermenttraining werd door 5 jongeren
gevolgd, met als resultaat dat zij steviger in
het leven staan.
Kickboksen gericht op zelfverdediging en
zelfbewustzijn.
Verbinding met de Jongerenraad is tot stand
gekomen. Overleg en afstemming bleef nog
in de oriënterende fase en was vnl. gericht op
het uitwisselen van informatie.
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7.
Inwoners vinden de weg
in het domein van maatschappelijke ondersteuning
en zorg

8.
De zelfredzaamheid is
vergroot

Welzijn Ermelo

a.
Inwoners weten waar zij terecht kunnen
met hun vragen naar ondersteuning
b.nInwoners ervaren dat zij snel ondersteuning
kunnen vinden met zo min mogelijk
doorverwijzen

a.
De ervaren zelfregie door kwetsbare
mensen is vergroot

Het sociaal wijkteam is bekend en bereikbaar
voor inwoners.
Het sociaal wijkteam werkt met een actuele
sociale kaart.
Het sociaal wijkteam onderhoudt adequate
samenwerkingsrelaties met algemene en
basisvoorzieningen en ketenpartners naar
specialistische ondersteuning.

De welzijnsorganisatie heeft inwoners
geïnformeerd met welke vragen zij waar
terecht kunnen.

b.
Kwetsbare inwoners functioneren binnen
Vragen voor informatie, advies voor
een (eigen) sociaal netwerk en geven aan daar
meldingen voor ondersteuning zijn binnen de
ondersteuning te vinden
afgesproken tijd beantwoord en waar nodig
doorgeleid.
Vragen waaruit een actie volgt zijn
geregistreerd en de actie is opgestart.
Inwoners zijn begeleid bij versterken van
zelfregie.
Tenminste 10 inwoners per wijk zijn
ondersteund in het versterken of opbouwen
van een sociaal netwerk.

Een drietal vrijwilligersorganisaties/groepen
zijn ondersteund bij activiteiten gericht op
vergroten van zelfbeheer.

Jaarverslag 2017

Informeren, adviseren, consulteren
en doorverwijzen naar algemene en
basisvoorzieningen binnen het sociaal
domein en indien nodig toe leiden
naar specialistische ondersteuning;
Verbinden van organisaties en
signalen;
Lichte en preventieve ondersteuning
bieden;
Adviseren en consulteren van inwoners;
Versterken zelfregie;
Ondersteunen bij het opbouwen of
versterken van sociale netwerken;
Verbinden van mensen en netwerken;
Bieden van informatie, advies en
lichte/ preventieve begeleiding bij
financiële problematiek;
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Het Sociaal Team heeft veel
geïnvesteerd in het bekendheid geven
aan de mogelijkheden die het Sociaal
Team heeft. Middels bijeenkomsten
met de netwerkpartners in het
sociale domein wordt, spreekuren,
eigen website en telefonische
bereikbaarheid. Daarnaast is er veel
informatie via kranten, sociale media
enzovoort verspreid.

Het Sociaal Team heeft een duidelijke positie
in het Sociale Domein gekregen. Dat de
bekendheid bij inwoners en netwerkpartners is
toegenomen blijkt uit het feit dat 154 casussen
hen heeft bereikt...

Inwoners kunnen dagelijks terecht de
verschillende accommodaties, waar
sociaal werkers aanwezig zijn aan wie
zij hun vraag kunnen stellen
Er is op alle werkdagen een
receptioniste aanwezig, zodat vragen
ook telefonisch naar de juiste dienst/
persoon worden doorgeleid.

Dagelijks komen er veel inwoners met
vragen op tal van levensgebieden bij receptie
en sociaal werkers. Deze vragen worden intern
naar de juiste persoon of dienst doorverwezen.
Uitgangspunt is mensen verder te helpen,
zodat zij weer verder kunnen in de regievoering
over hun eigen leven. Waar gewenst en nodig
vindt ondersteuning plaats bij de opbouw en
versterking van hun sociale netwerk. Al naar
gelang de vraag worden mensen in contact
met anderen gebracht, wordt advies gegeven
of lichte/ preventieve begeleiding geboden.
Hierbij staat centraal dat er maatwerk wordt
geboden, passend bij de vraag.
Persoonsgegevens, waaronder de hulpvraag
worden in één registratiesysteem vastgelegd,
met daarbinnen specifieke modules, voor de
verschillende werkvelden. Op basis van
evaluatie onder medewerkers, van de
implementatie het systeem, is in 2017 een
overstap gemaakt naar een ander systeem.
Dit Om reden van gebruiksvriendelijkheid.

Faciliteren zelfredzaamheid verhogende activiteiten/ zelfbeheer
(bv-kledingbank/Repaircafé);

Buurtbemiddeling

> In 2017 werd Buurtbemiddeling bij 35 casussen
ingeschakeld.
Met betrokken burgers zijn afspraken gemaakt
die om te komen tot de oplossing van het
probleem & conflict.
Conflicten tussen inwoners onderling konden in
veel gevallen met behulp van een bemiddelaar
worden opgelost.

Andere groepen/ verenigingen die
ondersteuning ontvingen:
Seniorweb

>

Rode Kruis

>

Digitale vaardigheden werden bevorderd en
daarmee zelfstandigheid.
Er was dit jaar een lichte terugloop van het
aantal deelnemers (m.u.v. IPad)
Activiteiten van het Rode Kruis werden
gefaciliteerd, zoals handwerkgroepen voor
kwetsbare ouderen.
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Fitesse (Fitte Ermelose Senioren)

> Beweegactiviteiten bevorderen
gezondheid en sociale contacten.
Ouderen sportten onder begeleiding van
bevoegde sportcoach, meer bewegen
gericht op gezond oud worden

Eetgroepen

> Ontmoeting en gezonde maaltijd
Veel belangstelling was er voor de
verschillende eetgroepen. In meerdere
wijken kunnen mensen wekelijks of
tweewekelijks samen de maaltijd
gebruiken, georganiseerd en bereid door
vrijwilligers en gefaciliteerd door WE.

Voedselbank en Kledingbank

Repaircafé

9.
Kwetsbare inwoners
kunnen zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen en
deelnemen aan het reguliere
maatschappelijke leven

a.
Alle kwetsbare inwoners
nemen in enige mate structureel
deel aan maatschappelijke
activiteiten in de sfeer van werk,
opleiding, vrijwilligerswerk,
lidmaatschap van verenigingen,
culturele of recreatieve participatie,
onderhouden van sociale
contacten of buurtparticipatie.
b.
Zelfstandig wonende ouderen
en mensen met een beperking
ervaren dat zij voldoende
ondersteund worden in het
zelfstandig functioneren.

Er zijn preventieve en activerende huisbezoeken aan
kwetsbare inwoners (in ieder geval 75+; mantelzorgers,
gebruikers van Wmo-voorzieningen) gebracht.

Activeren van kwetsbare inwoners;

Op basis van de activerende huisbezoeken zijn
activeringsplannen opgesteld en zijn mensen begeleid in
het realiseren van deze plannen.

Stimuleren/versterken van zelfregie
en opbouwen (sociale)netwerken;
Participatieplan samen met
kwetsbare inwoner opstellen en
ondersteunen in de realisatie
daarvan;

Op basis van de preventieve huisbezoeken zijn 80% van
de mensen met een ondersteuningsbehoefte toe geleid
naar passende ondersteuning.
Minimaal 2 zelfhelpgroepen zijn gefaciliteerd.

Huisbezoeken afleggen om
zelfredzaamheid en mogelijke
behoefte aan activering/
participatie in kaart te brengen;

Mensen met (lichte/ overzienbare) financiële problemen
hebben ondersteuning gekregen bij het ordenen van hun
administratie, budgetbeheer, uitleg formuleren, invullen
belastingaangifte en inkomenscheck.

Financiële weerbaarheid vergroten;

>

Ondersteuning vrijwilligers bij uitvoering
armoedebeleid.
• De voedselbank voorziet in een
behoefte. Mensen die in materieel
moeilijke omstandigheden verkeren
zijn geholpen
• De kledingbank voorziet in een
behoefte Mensen die in materieel
moeilijke omstandigheden verkeren
zijn geholpen.
WE bood haar faciliteiten aan de
Voedselbank en Kledingbank.
Contacten met andere diensten
van Welzijn Ermelo kwamen zo tot
stand, zoals Maatschappelijk Werk,
de Inloop, administratieve hulp etc.
Hierdoor kon hulp geboden worden
aan de onderliggende problematiek.
> Vrijwilligers zijn gefaciliteerd bij hun
werk om samen met inwoners spullen te
herstellen en daarmee duurzaamheid te
bevorderen.

Seniorenvoorlichters legden huisbezoeken af
bij ouderen vanaf 75 jaar.
Aan de hand van een vragenlijst zijn gesprekken gevoerd over het welbevinden in de
verschillende levensgebieden. Informatie over
voorzieningen, mogelijkheden en diensten is
verstrekt.
Indien gewenst werd een aanvullende
afspraak gemaakt met de
ouderenadviseur voor verdere begeleiding bij
bepaalde vragen/problemen.

Tijdens huisbezoeken van de ouderenadviseur bleek dat veel mensen het als
prettig ervaren om in de eigen omgeving,
openlijk, zaken te kunnen bespreken. Hier
begon (hetzij aan de keukentafel, hetzij
op de bank) dan het verhelderen van de
vraag, het overleggen en/of het opstellen
van een plan, i.g.v. de wenselijkheid van
langer durende ondersteuning.
Er werd gezocht naar (eigen)
mogelijkheden en waar nodig direct
stappen gezet.

Thuisadministratie (middellange tot
langdurige ondersteuning): ondersteuning
waarbij langere tijd wordt ondersteund op,
veelal in de thuissituatie; van relatief korte
interventies waarbij de cliënt het al snel weer
zelf kan oppakken, tot langdurige
ondersteuning (langer dan een jaar).
In het Financieel Café bieden we
laagdrempelige en vrij toegankelijke
ondersteuning bij een concrete hulpvraag
van beperkte omvang die in één of een paar
vervolggesprekken kan worden aangepakt.

In deze laagdrempelige hulpverlening
vallen drie projecten: Thuisadministratie,
Belastinghulp en Financieel Café.
Hierbinnen zijn 30 vrijwilligers en
1 parttime beroepskracht actief.
Thuisadministratie: 151 mensen zijn
begeleid en ondersteund, wat hen helpt
in het maatschappelijk functioneren. Bij
65 mensen
kon de begeleiding worden beëindigd, de
meeste van hen kunnen weer zelfstandig
verder
Het Financieel Café werkt laagdrempelig
hierdoor kunnen mensen met hulpvragen
preventief worden geholpen en waar
nodig wordt geschakeld naar andere
hulpverlening.
In 2017 kwamen er 164 hulpvragen
binnen. Met hun belastingaangiften
werden 146 mensen geholpen.
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Belastinghulp: in de meeste gevallen het
doen van belastingaangifte over één
of meerdere belastingjaren; in andere
gevallen breidt de dienstverlening zich uit
tot ondersteuning bij problemen met de
Belastingdienst waarbij bezwaar gemaakt
moet worden, betalingsregelingen moeten
worden getroffen of bepaalde ingewikkelder
correcties moeten worden doorgevoerd.

10.
Signalen van
achterstanden en problemen
worden vroegtijdig onderkend
en opgepakt, zodat er minder
professionele zorg nodig is

a.
Signalen van zorgwekkende
zorgmijders en zorgmissers worden
tijdig herkend en ingebracht in het
Sociaal Vangnet Overleg.
b.
Minder mensen hebben
langdurig ondersteuning nodig van
professionele hulpverleners.
c.
Vrijwilligers, mantelzorgers,
intermediairs, professionals
vangen vroegtijdig signalen op
dat de gezondheidssituatie en
zelfredzaamheid van inwoners
verslechtert.

In het sociaal wijkteam zijn meldingen geregistreerd,
beoordeeld, keukentafelgesprekken gepland en gevoerd;
ondersteuningsplannen opgesteld samen met de
zorgvragers en aanvragen voor Wmo-voorzieningen
doorgeleid.

Signaleren, beoordelen en toe
leiden naar basisondersteuning en
specialistische inzet;

Via huisbezoeken en keukentafelgesprekken is
geïnventariseerd waar de talenten en krachten van
inwoners liggen.
Deze worden waar mogelijk gematcht aan behoeften
van andere inwoners/ organisaties.

Kennis van Sociale kaart
Basistraining Thuisadministratie
Coaching van cliënten in de
Thuisadministratie.
Trainingsavond door Westerbeek over de
ontwikkelingen in schuldhulpverlening
(ook voor de vrijwilligers van Stichting
Schuldhulpmaatje).
Training vraag- en gesprekstechnieken
Met Humanitas en ZorgDat boden we
diverse trainingen aan voor de vrijwilligers
van organisaties.

Deskundigheidsbevordering
werd geboden aan Vrijwilligers
werden om hen beter te faciliteren
en ondersteunden bij hun
werkzaamheden.
Hierdoor is de kwaliteit van de
dienstverlening verbeterd.

WE leverde 1,55 Fte aan het Sociaal Team
(en nog 0,44 in het Leefbaarheidsteam).

In totaal heeft het ST 154 casussen binnen gekregen. Waarvan een groot deel
rechtstreeks via het spreekuur/
telefonische bereikbaarheid/website
• Kwetsbare burgers zijn
ondersteund in hun zelfregie.

Tijdens huisbezoeken en gesprekken gaat
het in 1e instantie om vraagverheldering en
zetten we d.m.v. verschillende
gesprekstechnieken zoveel als mogelijk de
eigen kracht en het netwerk van de inwoner
in.
Samenwerking en overleg met
netwerkpartners vindt zowel plaats op
casusniveau als ook middels structureel en
netwerkbijeenkomsten

Mensen zijn ondersteund in het versterken/hervinden van
zelfregie.

Goede ketensamenwerking en
uitwisseling met formele en informele
sector onderhouden;

Individuele hulpverleningstrajecten zijn
geboden.
Maatschappelijk werkers werken eclectisch
integratief. Afhankelijk van de
hulpvraag zetten maken zij gebruik van de
methodieken:
• Taakgericht werken
• Ervaringsgericht werken
• Kortdurend oplossingsgericht werken
• Systeemgericht werken
• Werken van sociale
• netwerkstrategie

Cliënten zijn begeleid en ondersteund
in het hervinden van hun zelfregie
op een manier die bij hen past. De
keuze voor een bepaalde methodiek
is bepaald door het probleem, door
cliëntkenmerken en door de eigen
houding ten opzichte van cliënten en
beroepswaarden.

Samenwerkingsrelaties zijn onderhouden en – afspraken
gemaakt.

Depressiepreventie en zelfhelpgroepen
faciliteren;

Er wordt jaarlijks een netwerkbijeenkomst met
stakeholders gehouden.

Het NIZE: Overleg Instellingen Zorg Ermelo
werd 2 x georganiseerd.
WE nam deel aan het afstemmingsoverleg
tussen formele en informele zorg.
In 2018 wordt er een grote
netwerkbijeenkomst georganiseerd

Informatie vanuit de organisaties werd
uitgewisseld in diverse
netwerkbijeenkomsten, zoals het
platform Informele Zorg. Dit heeft
bijgedragen aan de samenwerking met
netwerkpartners.

Activiteiten ter voorkoming van eenzaamheid en
depressiepreventie zijn uitgevoerd.

Depressiepreventie is geboden middels
individuele hulpverleningstrajecten en
herstelgroep GGZ.

Wekelijks is er een gespreksgroep van
gem. 5- 6 deelnemers. Zij komen bij
elkaar om met begeleiding vanuit de
GGZ te werken aan hun herstel en het
behoud daarvan.

Dagelijks zijn er 10-tallen activiteiten met
verschillend karakter:
• educatief
• creatief
• beweging/ gezondheid
• informatief
• recreatief

Alle activiteiten van WE zijn (mede)
gericht op sociale ontmoeting en
dragen bij op het voorkomen van
eenzaamheid.
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Beleidsdoelstellingen

12.
Kwetsbare inwoners
ontvangen ondersteuning die
zij zelf niet kunnen
organiseren

13.
Inwoners kunnen zo
dichtbij mogelijk ondersteuning krijgen.

14.
Kwetsbare inwoners
bevinden zich in een situatie
waarin problemen
overzichtelijk en hanteerbaar
zijn.

Welzijn Ermelo

Maatschappelijke
effecten
Inwoners die behoefte hebben
aan ondersteuning ervaren dat zij
beter mee kunnen doen door een
gekantelde benadering.

a.
Er zijn minder inwoners die in
een sociaal isolement verkeren.
b.
Inwoners zijn tevreden over
de wijze waarop men de dag
doorbrengt.

Er zijn minder mensen die acute
problematiek hebben of niet
zelfredzaam zijn op het gebied van
inkomen, wonen, sociaal netwerk
en/of zinvolle dag invulling.

Resultaten
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Wat hebben wij gedaan

Wat heeft het
opgeleverd

Er zijn een protocol en werkproces opgesteld met
ketenpartners hoe zorgcoördinatie en samenwerking
vormgegeven worden.

Coördineren en afstemmen van zorg;

Afspraken rondom zorgcoördinatie
zijn in diverse maatschappelijke velden
vastgelegd. Er is (nog) geen algemeen
protocol rondom zorgcoördinatie
vastgesteld.

Transparantie rondom afspraken
en coördinatie van zorg geven
duidelijkheid wie waarvoor
aanspreekbaar en verantwoordelijk is.
Inwoners zijn betrokken bij het
opstellen van hun ondersteuningsplan
en dragen het plan.

Er is een werkproces opgesteld en medewerkers zijn
geschoold in het opstellen van ondersteuningsplannen
samen met zorgvragers en het netwerk.

Samen met zorgvrager en het netwerk
opstellen van een ondersteuningsplan;

In geval er sprake van casemanagement
wordt per casus aangegeven wie de
regiehouder is.

Er is een voorstel opgesteld hoe invulling aan
casemanagement gegeven wordt.

Voeren van casemanagement;

Verdere ontwikkelingen t.a.v.
casemanagement lopen via de betrokken
MT’s. (CJG/ ST).

De ondersteuningsplannen worden
samen met de zorgvrager opgesteld.
Sociaal werkers hebben in hun
beroepsopleiding hiertoe scholing
ontvangen.

In 3 wijken is een algemene voorziening voor
dagactiviteiten opgezet dat is afgestemd op de
ondersteuningsbehoefte van inwoners. In minimaal 1
daarvan is er sprake van:
• een combinatie van doelgroepen
• samenwerking met door de gemeente
gecontracteerde aanbieders van
maatwerkvoorzieningen
(Zie ook innovatiecriteria)

Voorkomen eenzaamheid; kwetsbare
bewoners activeren;

In meerdere wijken worden dagactiviteiten aangeboden aan inwoners die hiervoor
een WMO-indicatie hebben. Organisaties
op het gebied van dagbesteding bieden
dit.

Vanuit WE onderhoudt de coördinator van het ST-contact met de
gecontracteerde aanbieders van
maatwerkvoorzieningen.
Dit heeft in 2017 geen concrete
resultaten opgeleverd.

Bieden/faciliteren van dagactiviteiten;
Regierol in de samenwerking hierin met
andere aanbieders.

WE richt zich op activiteiten die niet een
volledige dag duren en gericht op inwoners zonder indicatie. Het betreft zowel
activiteiten onder eigen vlag als door
andere organisaties, zoals Rode Kruis en
Zonnebloem. Ook biedt zij faciliteiten aan
bepaalde doelgroepen, w.o. ’s Heerenloo,
die op maandag een dagbestedingsgroep
in de Baanveger begeleidt. WE wil graag
dagbesteding bieden van aan een groep
ouderen voor wie deelname aan reguliere
activiteiten te moeilijk wordt, veelal t.g.v.
beginnende dementie. Dit vraagt om
professionele inzet en ondersteuning.

Ontmoetingen tussen verschillende
groepen bezoekers/deelnemers
dagbesteding hebben bijgedragen
aan het bevorderen van de onderlinge
sociale contacten en integratie.

Er is deelgenomen aan het sociaal vangnetoverleg.
Risicosituaties/ multiproblem zijn ingebracht bij het
sociaal vangnetoverleg, AMHK of andere specifieke
meldpunten.

Erop afgaan bij multiproblem situaties,
bemoeizorg bieden;
Casemanagement voeren;
Signaleren van risicosituaties en zorgen
voor tijdige interventie;

Met ingang van 2017 is het Sociaal Vangnetoverleg opgeheven. Het ST heeft deze
taak overgenomen.

Casemanagement is gevoerd in een
aantal situaties (zie verslag Sociaal
Vangnet)

Bij toegewezen casussen is bemoeizorg geboden en
casemanagement gevoerd op basis van op te stellen
werkproces.

Opbouwen van sociale netwerken om
deze kwetsbaren en afstemmen met
professioneel netwerk.

In 2017 is er samengewerkt met Uwoon:
het project Huurschuld. Wanneer er
huurschuld ontstaat wordt er in een vroeg
stadium contact gezocht met de huurder
en ondersteunende hulp aangeboden om
de onderliggende problemen op te lossen.

In 2017 werden 24 situaties waarin
sprake van huurachterstand is,
opgepakt door het maatschappelijk
werk, met het effect dat uithuiszetting
kon worden voorkomen.

Mensen die in nazorgtrajecten zitten of in aanvulling
op specialistische ondersteuning ontvangen lichte
begeleiding om problemen hanteerbaar te houden en
het sociale netwerk te versterken en te ondersteunen.
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Maatschappelijke
effecten

15. Kwetsbare inwoners
werken actief aan het behalen van het perspectief op
volwaardige deelname aan de
samenleving.

a. In elk ondersteuningsplan is de
rol van de zorgvrager zelf en diens
netwerk beschreven.
b. Zorgvragers ondersteunen elkaar
actief

Resultaten

Ondersteuningsplannen worden opgesteld samen de
burgers.
Lotgenotencontact en versterking zelfregie zijn
vraaggericht georganiseerd.
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Inzet Welzijn

Wat hebben wij gedaan

Wat heeft het
opgeleverd

Meldingen voor
WE heeft invulling gegeven middels de
ondersteuning innemen
coördinatie van het ST. Daarnaast leverde WE
bij het sociaal wijkteam,
medewerkers aan het ST en LT.
beoordelen en plannen
en afnemen van ‘het
keukentafelgesprek’,
verslag opstellen;
ondersteuningsplan
opstellen samen met de
zorgvrager en diens netwerk;

Sociaal Team
In 2017 behandelde het Sociaal Team
154 casussen. Met de zorgvrager is een
ondersteuningsplan opgesteld, waarin ook het
netwerk is betrokken.
Dit wordt vastgelegd in het registratiesysteem
van het ST. Waar mogelijk worden problemen
met de zorgvrager opgelost. In andere gevallen
wordt er gekeken naar een andere oplossing,
waaronder doorverwijzing.

Zorgvragers verbinden via
lotgenotencontact of door
talenten en behoeften te
verbinden aan elkaar;

De Inloop. Zinvolle tijdsbesteding ,
waar mogelijk gericht op groei op de
participatieladder.
Er wordt gewerkt vanuit een persoonlijk
ondersteuningsplan gericht op het
ondersteunen en vergroten van de
zelfredzaamheid
Waar nodig wordt concrete dienstverlening
en psychosociale hulp geboden, dit i.s.m.
partners op terrein van dagbesteding
werktoeleiding , ondernemers.
Er is een werkgroep ter ondersteuning van
de Inloop, bestaand uit medewerkers GGZCentraal en Welzijn.

54 mensen met een ondersteuningsvraag zijn
in 2017 geholpen, waardoor zij beter en meer
kunnen in meedoen in de samenleving.

•

Gameavonden voor jongeren met
autisme.
De groep komt 1 keer per maand bij
elkaar en geven zelf aan wat zij die avond
willen doen.

Er komen elke maand gemiddeld 20 bezoekers.
Hiervan is een vaste kern. De groep zelf heeft
een voorbereidingsgroep ingesteld die de
avonden voorbereid en nieuwe initiatieven
ontwikkelt.

•

AD(HD) café. Elke eerste van de maand
is er het AD(HD) café . De groep bepaalt
zelf of er thema’s behandeld worden of
dat het een vrije avond is om elkaar te
ontmoeten en bij te praten.

Lotgenoten ontmoeten elkaar en vinden begrip
en herkenning voor hun problemen.

•

Disco voor jou. Bij locatie Plaza wordt er
elke eerste vrijdag van de maand disco
voor jou gehouden.

Bezoekers met een verstandelijke beperking
ontmoeten elkaar en hebben samen een
gezellige avond, hierdoor wordt eenzaamheid
en maatschappelijk isolement voorkomen.

•

Alzheimercafé. Maandelijks wordt er
een Alzheimercafé georganiseerd in
de Baanveger. Deze avonden worden
georganiseerd door de stichting
Alzheimer Café Nederland, Welzijn
Ermelo werkt hierin samen met de lokale
werkgroep. Voor elke bijeenkomst wordt
er een thema vastgesteld en voorbereid.
Voor de meeste thema wordt er een
deskundige spreker uitgenodigd.

De Alzheimer Café-avonden, worden gemiddeld
door 45 mensen bezocht.
De aanwezige bezoekers van deze avonden zijn
veelal mantelzorgers en lotgenoten.
Op deze avonden ontvangen de bezoekers
informatie over het onderwerp en vinden
zij een luisterend oor. De ouderenadviseur
van WE participeert in de werkgroep en is als
aanspreekpunt aanwezig bij de avonden voor
eventuele verdere vragen en bij behoefte aan
vervolgcontact.

Lotgenotencontact en versterking zelfregie
zijn vraaggericht georganiseerd. Mede door
het organiseren van netwerkbijeenkomsten
ontmoeten bezoekers vanuit specifieke
doelgroepen en lotgenoten elkaar en
ondernemen samen activiteiten.
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