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Voorwoord jaarverslag 2018

Met trots kijk ik terug op 2018. Een jaar waarin we de positieve lijn van 2017 hebben voortgezet.
De relatie met onze opdrachtgever, de gemeente Ermelo, heeft zich in 2018 verder positief
ontwikkeld. Dat kwam onder andere tot uiting in het feit dat we elkaar makkelijk weten te vinden en
trends en ontwikkelingen makkelijk bespreekbaar waren. Daarvoor is en was de relatie met het
college en de 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. Daartoe hebben we bijvoorbeeld
gezamenlijke waarden, normen en gedragingen vastgesteld. Het Inspiratieontbijt dat we in april
hadden georganiseerd, inspireerde de aanwezige netwerkpartners ook tot nadere samenwerking.
Welzijn Ermelo is met ingang van 01 januari 2018 overgestapt naar een Raad van Toezicht model.
In 2018 zijn vier personeelswijzigingen geweest. Voor het project Ermelo Mobiel is voor ANWB
AutoMaatje een parttime medewerker, bij het Maatschappelijk werk twee medewerkers en ten
behoeve de hulpdienst en financiële dienstverlening een nieuwe collega welkom geheten.
Het overleg met de PVT (PersoneelsVerTegenwoordiging) heeft volgens planning viermaal
plaatsgevonden. Met de PVT zijn Basiscontract Arbo, RisicoInventarisatie & Evaluatie (RI&E),
Generatiepact, Reiskostenvergoedingen, Vacatures, Afdracht PAWW, Nieuwe Arbowet, Nieuwe Wet
Privacy (AVG), WE Chat, en Loopbaanbudget afgestemd.
De vertegenwoordigers van de VVT (VrijwilligersVerTegenwoordiging) hebben in 2018 om
moverende redenen hun functie neergelegd. Het bleek moeilijk nieuwe vertegenwoordigers voor de
VVT te vinden, waarna is besloten steekproefsgewijs de vrijwilligersgroepen te raadplegen over
zaken die met vrijwilligersbeleid te maken hebben.
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 uit het werkveld en de signalen uit de Ermelose samenleving. Alle medewerkers
hebben een dagdeel bij elkaar stage gelopen, zo kreeg men meer inzicht in elkaars werkzaamheden.
Welzijn Ermelo heeft het afgelopen jaar aantoonbaar gewerkt aan het realiseren van het
kwaliteitsbeleid en het werken aan klanttevredenheid. De organisatie blijft in 2018 gecertificeerd op
basis van ISO 9001:2015.
In 2018 zijn nieuwe diensten ontwikkeld of aandacht gevraagd voor onder meer:
1 Ermelo Mobiel met ANWB Automaatje en de Duofiets. Dit kwam tot stand met financiële
steun van enkele ondernemingen;
2 Jongerencoaching Van A tot Zelf. Met inzet van vrijwillige jongerencoaches nazorg verlenen
in de keten hulpverlening bij jongeren;
3 Dagactiviteiten voor mensen bedoeld voor ouderen die niet zo makkelijk meer mee kunnen
doen aan reguliere activiteiten. Hier is tijd voor een goed gesprek, advies en ondersteuning
en activiteiten op maat.
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Huisvestingsproblematiek jongeren. We hebben in 2108 aandacht gevraagd voor de
huisvestingsproblematiek bij jongeren. Dit heeft geresulteerd dat dit onderwerp hoog op de
politieke agenda stond bij de gemeentelijke verkiezingen;
Agressie regulatietraining voor jongeren die moeite hebben eigen emotie te reguleren;
Het (echt)scheidingsspreekuur is in samenwerking met het CJG in 2018 als nieuwe
dienstverlening ingezet.

Ik dank de Raad van Toezicht die de organisatie en mij op een positieve en kritisch wijze heeft
bijgestaan. Daarnaast dank ik onze vele gemotiveerde vrijwilligers die voor Welzijn Ermelo en de
Ermelose inwoners onmisbaar zijn. Ook dank ik onze medewerkers. Samen hebben we Welzijn
Ermelo gemaakt 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 2018.
Jules Dutrieux
Directeur-bestuurder
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2.

Inleiding

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2018 van Welzijn Ermelo aan.
Met dit jaarverslag laat Welzijn Ermelo zien wat zij, als lokale integraal werkende welzijnsorganisatie,
heeft gedaan om de in het jaarplan 2018 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 2018 en
vertaald naar het werkplan 2018.
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

3.1 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.

3.2 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.
De diversiteit van Welzijn Ermelo, met haar werkvelden en disciplines, haar zowel brede als
specifieke kennis en aanbod 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.
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3.3 Convenant Normen Waarden Gedragingen
In het Ondersteuningsnetwerk Ermelo (voortgekomen uit cliëntondersteuning) werken de managers
van CJG, Icare, ZNWV, WE, MEE Veluwe, Sociale Dienst Veluwerand 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 hier op
aan kunnen spreken.
Elke organisatie heeft dit intern vertaald.
Twee waarden:
VERTROUWEN
VERANTWOORDELIJKHEID

Vier normen:
1. We nemen verantwoordelijkheid
2. Iedereen is van waarde
3. De persoon staat centraal en is eigenaar van het vraagstuk en de oplossing
4. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen

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 zijn van: geen woorden maar daden
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 2018 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 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.

HET WIEL VAN ERMELO : zo beweegt
Welzijn Ermelo zich in het brede
maatschappelijk veld.

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.
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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 voor 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, een huifkartocht en het gezamenlijk “Nieuwjaars stamppot
buffet”
In haar verslaglegging over 2018 naar Welzijn Ermelo verwoordt De Speuld Plus groep het als volgt:

“ Het was mooi, leuk en gezellig voor deelnemers en vrijwilligers, zo kijken we terug op het
Speuld Plus jaar 2018. De deelnemers, de ouderen in onze buurt kunnen de Speuld Plus
activiteiten wel waarderen. Getuige de reacties en opkomst, de bezoekers stimuleren
elkaar ook om te komen en spreken onderling vaak af om iemand op te halen die moeilijk
ter been is of geen vervoer heeft. Wat er op het programma staat heeft geen merkbare
gevolgen voor de opkomst. Het gezamenlijk iets ondernemen spreekt de mensen aan. En
als de ouderen het naar de zin hebben dan is het voor de vrijwilligers ook leuk en geeft
voldoening. Bovendien is er samenwerking en een zeer goede sfeer zowel bij bezoekers als
vrijwilligers, dus iets om zuinig op te zijn. Het geeft ons ook rust te weten, dat wij als
Speuld plus groep, altijd kunnen terugvallen op welzijn Ermelo die ons van adviezen
voorziet en met raad en daad indien nodig bijstaat, waarvoor dank”.
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4.1

Samenleven in Ermelo

LeefbaarheidsTeam

Welzijn Ermelo is nauw verbonden met het LeefbaarheidsTeam. Het levert de coördinator, een
opbouwwerker en een ambulant jongerenwerker aan het team.
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.
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 2018 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.
Spreekuren zijn er iedere donderdag van 9:00 - 10:00u bij:
 de Amaniet, Varenlaan 126
 Wijkkantoor Uwoon, Eksterstraat 106 a
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.
Activiteiten per wijk
Zowel activiteiten voor een bepaalde wijk als voor heel Ermelo zijn opgestart en gerealiseerd. Hierbij
valt op dat de inwoners van wijk West het meest vragen om inzet van het Leefbaarheidsteam. We
sluiten zeker niet uit dat er sprake is van een sneeuwbaleffect; als men ziet dat er iets dichtbij in de
eigen leefomgeving gebeurt, gerealiseerd wordt, inspireert dat andere inwoners. Speuld vraagt het
minst om samenwerking met het Leefbaarheidsteam. Dit komt waarschijnlijk door het kleine
inwonersaantal. Daarnaast is Speuld een gemeenschap die gewend is veel zelfstandig te organiseren.
In voorgaande jaren heeft het Leefbaarheidsteam diverse overleggen met de wijkvereniging Horst &
Telgt en buurtvereniging Speuld gehad. N.a.v. deze overleggen is duidelijk geworden dat de
wijkvereniging en buurtvereniging zelfstandig willen opereren. Daar waar zij dat wenselijk vinden,
schakelen zij het Leefbaarheidsteam in. Met de wijkvereniging in West wordt samengewerkt om zo
tot gezamenlijke nieuwe activiteiten te komen. In Centrum, Noord en Oost zijn geen buurt- of
wijkverenigingen actief.
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Totaal activiteiten van het Leefbaarheidsteam in 2018 uitgesplitst per categorie en wijkindeling

Activiteiten Leefbaarheidsteam Ermelo Wijk Zuid

1

Sociale activiteiten in de wijken van
Ermelo

Activiteiten in de Openbare Ruimte (SH-V-O)

Wijk West Wijk Oost Wijk Centrum/ Horst&Telgt Speuld Alle
Noord

28

67

12

10

9

10

9

Totaal

13

133

Landelijke evenementen

6

6

Pr/Marketing activiteiten

26

26

44

178

Totaal

28

68

10

9

10

9

* In de overzichten zijn niet genoemd de ondersteunende activiteiten voor de Buurt BQ.
* In de overzichten zijn niet genoemd de ondersteunende activiteiten voor het beheren van de wijkbudgetten
* In de overzichten is niet meegenomen de activiteiten voor het coördineren van de acties uit wijkschouwen
*S-H-V-O staat voor Schoon Heel Veilig en Ontmoeten

Overzicht activiteiten per categorie
activiteiten

aantal activiteiten per
categorie
200
150
100
50
0
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Overzicht van de verdeling in de wijken

Activiteiten 2015 - 2018 per wijk
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Noord
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Telgt
2017

Speuld

Alle

Totaal

2018

Vergelijking cijfers 2018 met voorgaande jaren

Een aantal nieuwe initiatieven die in 2018 van de grond kwamen:
Dorpstuin Speuld
Een dorpstuin voor ouderen in Speuld, het buurtschap in Ermelo is een fijne ontmoetingsplek voor
wie samen met anderen iets moois wil ondernemen.
De opening vond plaats op donderdag 5 juli en de bekendmaking van de naam plaats: Neeltje
Paotershof.
De bedoeling is dat de ouderen samen de dorpstuin onderhouden, met het doel mensen met elkaar
te verbinden, waarbij iedereen doet wat hij of zij kan doen.Fantastische ontmoetingsplek
Het initiatief van een dorpstuin ontving van het Leefbaarheidsteam van Ermelo een financiële
bijdrage voor het opstarten van dit project.
Tuinteam
Een tuinteam van zes vrijwilligers coördineert de zaken.
Openingstijden
In de dorpstuin Neeltje Paotershof aan de Garderenseweg 135 in Speuld wordt gezamenlijk gewerkt,
bijgepraat en koffie gedronken op dinsdag van 13.00 – 15.00 uur en op donderdag van 9.30 – 11.00
uur.
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Opa en oma project: OoKiDo:

De naam OoKiDo staat voor: Opa, Oma, Kinderen, Doen
Het project is bedoeld voor 55-plussers en gezinnen met kinderen.
Niet iedereen heeft kleinkinderen, of de kinderen zijn bijvoorbeeld met de kleinkinderen
geëmigreerd naar het buitenland. Sommige kinderen hebben geen opa of oma meer.
Voor hen biedt het project OoKiDo de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen.
OoKiDo richt zich op 55-plussers en gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Het
Leefbaarheidsteam Ermelo heeft dit kortlopende initiatief opgezet om contact tussen jong en oud
tot stand te brengen.
De verbinding komt als volgt tot stand: de opbouwwerker interviewt zowel de aangemelde gezinnen
als de 55-plussers.
Aan de hand van een ingevulde vragenlijst wordt gekeken wie het beste bij elkaar passen. Ook wordt
er aandacht besteed aan wat je van elkaar kunt verwachten en wat je kunt afspreken over het
contact met elkaar. Er is een proefperiode waarin mensen kunnen kijken of ze een klik met elkaar
hebben, omdat je in de praktijk pas ontdekt of mensen elkaar echt liggen.
De bedoeling is om het gezin en de 55-plusser(s)n voor langere tijd aan elkaar te verbinden.
In 2018 kwamen de eerste contacten tot stand: drie gezinnen en 55-plusser(s)n nemen deel aan het
project.
Het project loopt door in 2019 en het streven is nog meer verbindingen te maken.

OoKiDo verbindt jong en oud
Het Leefbaarheidsteam nam het afgelopen jaar verder deel aan landelijke en lokale initiatieven:

– Burendag;
– Leukste straat van Ermelo;
– Landelijke Schoonmaakdag;
– Nationale Pannenkoekendag;
– Landelijke buitenspeeldag;
– JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht);
– Het Ermelodiner.* Het Ermelodiner is een variant op het nationaal integratie diner;
– Ontwikkelen van een digitale speeltuinontwerptool dat vanaf 2019 gebruikt kan worden
voor buurtinitiatieven.
* Dit jaar werd Het Diner van Ermelo samen met stichting Present georganiseerd op 11 oktober in
het Kerkelijk Centrum.
Inmiddels al weer voor de 4-de keer op rij. Het diner werd gesponsord door supermarkt Albert Heijn.
Het diner trok ook dit jaar weer veel belangstelling.
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Jongerenwerk
- 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. Het filmpje en enquête zijn te vinden
op de site, ook bedoeld als promotie van 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.
Ondersteuning Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving en leveren een grote bijdrage aan het welzijn van de
inwoners van Ermelo.
Om vrijwilligers voldoende toe te rusten voor hun werkzaamheden organiseert het Steunpunt
bijeenkomsten t.b.v. deskundigheidsbevordering.
In 2018 werden er 6 vrijwilligers trainingen gegeven aan vrijwilligers in Ermelo, waaraan 73
vrijwilligers deelnamen.
Voor organisaties waren er ook bijeenkomsten zoals:
Deelname netwerk vrijwilligers coördinatoren provincie Gelderland, onderwerpen o.a.
succesfactoren voor bewonersinitiatieven, succesfactoren vrijwillige inzet
Deelname platform Samen tegen Eenzaamheid, vervolg op samenwerking Week tegen Eenzaamheid
Lokaal Platform Informele Zorg: 4 bijeenkomsten, met name gericht op uitwisseling, ervaring en
knelpunten binnen de informele zorg. Uitbreiding met o.a. sociaal team, stichting De Ontmoeting,
Deelname Regionaal Platform Informele Zorg: 3 bijeenkomsten, afvaardiging 5 gemeenten op de
Noord Veluwe. Uitwisseling, regionale agenda sociaal domein, trends en ontwikkelingen binnen de
informele zorg
Netwerkbijeenkomst CBB (Chr. Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden), uitnodiging voor
vrijwilligerscentrales in de regio, samenwerking, informatie, vrijwilligerswerk binnen de CBB onder de
aandacht brengen
Interne vrijwilligers van de hulpdienst en het Steunpunt Vrijwilligerswerk, namen deel aan de
Coaching: alle neuzen dezelfde kant op
NL- Doet
De samenwerking tussen Chr. College Groevenbeek en het Steunpunt Vrijwilligerswerk zorgde er ook
dit jaar voor dat er flink wat klussen in Ermelo werden geklaard.
In maart 2018 zijn 157 leerlingen aan de slag geweest voor 33 verschillende klussen.
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Open week WE van 2 tot 6 april 2018

Als organisatie die zich midden in de samenleving beweegt, is een goede relatie met de stakeholders
een voorwaarde voor het goed uitvoeren van haar taak, samen met de inwoners en
netwerkpartners binnen en buiten het Sociale Domein.
Hierbij gaat het zowel om bekendheid als ook om feeling hebben met wat er leeft in de gemeente en
het hierop anticiperen.
WE organiseerde in april een Open Week waarin WE zich goed zichtbaar maakte.
Diensten en activiteiten werden gepresenteerd, waarbij de schijnwerper was gericht op successen,
talenten en de kracht van vrijwilligers en inwoners.

Inspiratieontbijt
Voor netwerkpartners werd er op 3 april een Inspiratieontbijt georganiseerd.
Het werd interactieve bijeenkomst, waarin het Thema Talent centraal stond.
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De ochtend werd bijzonder gewaardeerd door de deelnemers en vanuit de vele ontmoetingen en
gesprekken werd waardevolle informatie opgehaald.
Vanuit de evaluatie van deze week, is besloten om de het Inspiratieontbijt jaarlijks te organiseren
waarbij steeds een actueel thema centraal staat.
De opbrengst wordt meegenomen als input voor het beleid van WE.
Mobiliteit
In de open week stond op woensdag 4 april het thema Mobiliteit centraal met de presentatie van de
Duofiets en de lancering van het project ANWB-AutoMaatje.
De Duofiets
De aanschaf van de Duofiets kwam tot stand op initiatief van bezoekers van de Inloop Pinel, en met
sponsoring van RABO Stimuleringsfonds, Rotary Ermelo en het Rode Kruis Ermelo& Putten.
De Duo fiets is er voor minder mobiele inwoners.
Een Duo fiets is er ter bevordering van de mobiliteit, gezond bewegen (Héél Ermelo Beweegt ) en
meedoen in de samenleving.
Na de officiële start in april is de fiets elke dag aangeboden: op straat, in de media en via partners en
bekenden. Al gauw wisten mensen de weg.
Vanaf 4 april is elke rit geregistreerd en werd in 2018 al 39 keer verhuurd, waaronder een aantal
weekenden.
Een geweldig bereik, zeker gezien het feit dat het om een nieuwe voorziening gaat, waarvan de
bekendheid nog moe(s)t groeien.
De Duofiets wordt tegen een kleine vergoeding geleend. Als mensen zelf geen fietsmaatje hebben,
kan er een vrijwilliger van WE meefietsen.

De feestelijke ingebruikname van de
Duofiets WE op 4 april

Meest voorkomende redenen om de Duofiets te huren zijn: niet (meer) in staat zijn van een van de
twee om zelfstandig te fietsen (bijv. door dementie, door fysieke beperkingen zoals herseninfarct,
evenwichtsproblemen en slechtziendheid en door een psychische of geestelijke beperking, waarbij
begeleiding vereist is).
Volgens de gebruikers gaat het om: mensen een leuke middag te bezorgen, een ervaring te geven die
ze lang niet hebben gehad, een andere manier te vinden om toch te kunnen blijven bewegen, om
weer mee te doen of mee te blijven doen, letterlijk meer bewegingsvrijheid hebben, plezier te
hebben, actief, en in contact te zijn.
De aanschaf van de Duofiets werd mogelijk gemaakt met sponsorgelden van:

Rotary
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Ermelo

ANWB- AutoMaatje
Zorgdorp Ermelo kent relatief veel inwoners die afhankelijk zijn van vervoersvoorzieningen.
Uit recent onderzoek dat Spectrum heeft gehouden onder doelgroepen en stakeholders, bleek dat
de huidige vervoersmogelijkheden * onvoldoende voldoen aan de behoeften en wensen van de
kwetsbare doelgroepen in Ermelo.
Daarnaast is de verwachting dat het huidige aanbod onvoldoende toekomstbestendig is; zowel in
capaciteit als financiën.
Welzijn Ermelo is op zoek gegaan naar een antwoord hierop en kwam uit bij een sociaal
maatschappelijk project, ontwikkeld door de ANWB:
ANWBAutoMaatje. Hierbij rijden mobiele inwoners, op vrijwilligere basis, ritjes met hun eigen auto
voor minder mobiele plaatsgenoten.
De resultaten en bevindingen van de pilot van dit project in Barneveld in 2017 waren zo positief, dat
WE met de ANWB in gesprek is gegaan, wat geleid heeft tot de start van ANWBAutoMaatje in
Ermelo. Voor de financiering van de projectfase nam de Provincie 60 % voor haar rekening, omdat
het past bij de uitgangspunten om ervaring op te doen met de inrichting van de basismobiliteit in
Gelderland en het uitwerken van de Gelderse OV-visie.
De overige financiering kwam vanuit het RABO-stimuleringsfonds en het Oranjefonds.
De pilot is bedoeld voor een periode van 1 ½ jaar. Een garantiestelling van de gemeente is afgegeven
voor de continuïteit van het project, mits deze voldoet aan de positieve resultaten en gewenste
ontwikkelingslijn, conform de beoogde resultaten opgenomen in het projectplan.
* Openbaar vervoer, collectieve voorzieningen, zoals wmo- indicatie Regiotaxi, vervoer vergoed door
de zorgverzekeraar, vervoer door vrijwilligers, waaronder buurtbus als ook individuele ritten door
vrijwilligers, onder meer verbonden aan kerken en de Nederlandse Patiënten Vereniging.
Feestelijke opening
ANWBAutoMaatje gaat van start: naast vrijwilligere chauffeurs, planners en deelnemers zijn hierbij
aanwezig:
dhr. Gerard van de Bosch, bedenker van ANWB-AutoMaatje en projectleider bij de ANWB, dhr. Onno
Peters van de Provincie, Dhr. Marcel Korving van het RABO Stimuleringsfonds, wethouder Laurens
Klappe, directeur-bestuurder Jules Dutrieux en de projectcoördinator WE; Sabine Evers.

De Beursvloer
De beursvloer heeft een vaste plek gekregen in het maatschappelijk ondernemen.
In verband met de verbouwing van locatie Groevenbeek is dit jaarlijks gehouden evenement in 2018
doorgeschoven naar 16 januari 2019.
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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 op 1 juni 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 MaS leverde in 2018 het volgende op:
-240 stagebieders met een vacature:
-397 aangeboden stagevacatures:
-1259 leerlingen liepen stage in de gemeente Ermelo:
-1166 stages door leerlingen van Chr. College Groevenbeek:
Per sector:
73- Creatief
99- Gehandicapten
30- Goede doelen
103- Horeca
41 ICT & Media
185.Kinderen

24 Klussen
27 Kunst & Cultuur
148 Medemens
82 Natuur en Dier
44 Onderwijs en Educatie

Welzijn Ermelo en Chr. College Groevenbeek georganiseerde op 8 maart een feestje in museum Het
Pakhuis,
Dit om de ondertekening van een 4-jarig samenwerkingsverband te vieren voor de MaS op de Noord
Veluwe. Gemeenten, Welzijnsorganisaties en Scholen.
Vrijwilligersmarkt in de Dialoog
De Vrijwilligersmarkt op 13 december trok 24 organisaties en 40 bezoekers
De markt leverde een aantal organisaties nieuwe vrijwilligers op.
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Welzijnsopdracht gemeente: Domein Samenleven
Doelgroep:
Alle inwoners van Ermelo. Alle inwoners van Ermelo kunnen elkaar ondersteunen, waar nodig, op
basis van wederkerigheid als buren, vrijwilliger of mantelzorger. Ook jeugdigen en beperkt
zelfredzame inwoners zijn hierbij doelgroep om, waar mogelijk, op basis van wederkerigheid
ondersteuning aan elkaar te bieden.
Ambitie :
Er is een hoge mate van sociale cohesie en leefbaarheid in Ermelo.
De rol van WE :
WE activeert, stimuleert en faciliteert: Het initiatief en de uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij de
burgers en vrijwilligers(organisaties) zelf. WE activeert en stimuleert mensen om
verantwoordelijkheid te nemen voor de leefomgeving en hen in staat te stellen invulling te geven aan
het eigen leven en mensen toe te rusten om actief te worden en te blijven. WE stelt haar
voorzieningen als gebouw, organisatie, etc. beschikbaar en begeleidt en adviseert.
Binnen het domein Samenleven zijn de volgende werkvelden actief:
Receptie en beheerders
- Opbouwwerk + coördinatie Leefbaarheidsteam
- Jongerenwerk
- Ouderenwerk
Beleidsdoelstelling 1
1. Inwoners voelen en nemen verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan het verbeteren van
hun directe leefomgeving
Maatschappelijke effecten
a. Inwoners zijn tevreden me t 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 actueel overzicht voor inwoners over hoe zij actief kunnen zijn in hun buurt
•In de 6 wijken/buurten van Ermelo worden samen met bewoners wijkagenda’s opgesteld en
uitgevoerd. Jongeren zijn betrokken bij het opstellen van de wijkagenda’s
•De verschillende buurtverenigingen en vrijwilligersorganisaties zijn per wijk in kaart
•Signalen, vragen en meldingen van bewoners worden geregistreerd per wijk

Inzet WE
Leefbaarheidsteam:
WE heeft actief bijgedragen
aan het informeren van
bewoners middels
LeefbaarheidsTeam,
waarvan WE samen met de
gemeente het kernteam
vormt.
Het LeefbaarheidsTeam
heeft in 2018 ontstane
contacten met inwoners
(individueel en
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Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Bijdragen aan het
vergroten van de
leefbaarheid in wijken
en buurten, draagt bij
aan het welzijn van de
inwoners van Ermelo

Cohesie in de buurt.
Een leefomgeving die
mensen als prettig ervaren
en waar ze zich thuis voelen
en met elkaar verbonden

Sociaal isolement en
vereenzaming

Middels activiteiten hebben
honderden mensen elkaar
ontmoet, kennis gemaakt
met de eigen buren of
contacten verdiept.

georganiseerd)
onderhouden en uitgebreid
In alle wijken en
buurtschappen is
samengewerkt met
verenigingen.
WE was medeorganisator
van wijk
ontmoetingsactiviteiten.
De website van het
LeefbaarheidsTeam heeft
een interactief deel waar
inwoners elkaar digitaal
kunnen ontmoeten,
activiteiten kunnen
wisselen en inspiratie voor
nieuwe ideeën en
samenwerkingen kunnen
opdoen.

- Het LeefbaarheidsTeam en
Sociaal Team registreren op
basis van de in 2016
gemaakte wijkindeling op
postcode met als doel dat
deze indeling unaniem door
alle organisaties en
gemeente wordt gebruikt.|

Jongerenwerk
Jongeren worden door het
Jongerenwerk opgezocht in
de wijk. Straathoekwerk,
o.a. middels inzet Vliegende
Brigade. Jongerenwerkers
en stagiairs spreken
jongeren aan en vanuit de
contacten worden
initiatieven genomen
Hulpdienst
Inzet vrijwilligers vanuit de
hulpdienst
-Tuinonderhoud
-Klusjes in huis
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Over de
bewonersinitiatieven
vanuit vraaggericht
werken wordt over het
algemeen zeer positief
gesproken.
Tal van activiteiten en
andere initiatieven hebben
bijgedragen aan het
welbevinden in de eigen
woonomgeving/wijk/buurt

Om inzicht te krijgen in
de activiteiten en
sociale issues op
wijkniveau en dit mee
te nemen als input voor
gemeentelijk beleid op
wijkniveau

Inzicht in de sociale structuur
van de wijken maakt het
mogelijk om gericht de juiste
dingen te doen die passen bij
de wijk

Inzet die niet past/ aansluit
bij de behoefte van de
wijkbewoners.

Inzicht jongeren op
straat, kennis van de
leefgebieden ,
bewustere keuze
maken en vertrouwen
jongerenwerk

Verbinding met jongeren en
wat hen bezig houdt. Waar
gewenst en nodig kan
informatie, hulp en advies
worden geboden

Dat jongeren in de
problemen raken en/of te
laat de juiste hulp ontvangen

Inwoners ondersteunen
die dat nodig hebben

Bijdragen aan/verbeteren
van welzijn van inwoners van
Ermelo.
Positief bij effect, aanzicht
in/van de wijk doormiddel
van de hulp bij het
onderhoud van tuinen.
Sociaal contact

Mogelijk:
-gevoelens van
eenzaamheid/er alleen voor
staan.
-sociaal isolement
-problemen met
buurtgenotenonrust/stress
-andere (psychische)
problematiek
-financiële problemen
-verminderd aanzien van de
wijk/buurt

Beleidsdoelstelling 2.
Inwoners zijn in staat zelf invulling te geven aan het eigen leven en dat van hun omgeving.
Maatschappelijke effecten
Inwoners zijn tevreden met het aantal contacten in de wijk
Resultaten
• Vanuit de wijkagenda’s wordt per wijk minimaal 1 jaarlijkse ontmoetingsactiviteit voor de buurt
uitgevoerd door bewoners
• Het aantal contacten tussen inwoners per wijk is met 5% toegenomen. Hiervoor worden bij het
opstellen van de wijkagenda’s nulmetingen gehouden

Inzet WE
Leefbaarheidsteam
Met alle Wijk- en
buurtverenigingen in
Ermelo zijn er regelmatig
contacten.
.

Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Activiteiten brengen
honderden mensen bij elkaar
waardoor ontmoeting met de
eigen buren ontstaat en
contacten worden verdiept.

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,

Het voorkomt maatschappelijk
isolement.
Overlast

Beleidsdoelstelling 3.
Inwoners kunnen gebruik maken van en dragen bij aan diverse culturele, maatschappelijke en
sportieve voorzieningen
Maatschappelijke effecten
Verenigingen zijn voldoende toegerust om het vrijwilligerswerk goed te kunnen uitvoeren
Resultaten
•Verenigingen ontvangen informatie ontvangen en kunnen deelnemen aan
deskundigheidsbevordering over het zelfstandig opzetten en uitvoeren van activiteiten, werven en
begeleiden van vrijwilligers en over zelfbeheer van hun accommodatie
•In de wijken worden buurtverenigingen en vrijwilligersorganisaties door het leefbaarheidsteam
vraaggericht ondersteund
•Activiteiten voor kwetsbare inwoners worden zoveel als mogelijk door deelnemers zelf
georganiseerd en begeleiding wordt waar noodzakelijk aanvullend geboden

Inzet WE
Leefbaarheidsteam
Het LeefbaarheidTeam
levert een bijdrage ter
ondersteuning en
stimulering van buurt- en
wijkinitiatieven.
Vrijwilligers organiseren
samen of in samenspraak
met de deelnemers
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Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Om ondersteuning te bieden op
aanvraag.
Ter bevordering van het
welbevinden van de inwoners
van Ermelo

Een samenleving waarin
mensen actief deelnemen
aan verenigingen en
activiteiten en waarbinnen zij
zich kunnen ontplooien.
Tevreden inwoners

Sociaal Maatschappelijk
isolement
Ontevredenheid.

activiteiten, de reguliere
activiteiten zijn voor
iedereen toegankelijk, een
deel van de activiteiten richt
zich specifiek op kwetsbare
inwoners
De opbouwwerker van het
LeefbaarheidsTeam heeft op
aanvraag informatie,
deskundigheidsbevordering
en ondersteuning geboden
aan verenigingen voor het
opzetten van activiteiten.
Zowel ouderen als
specifieke doelgroepen:
mensen met autisme, ADHD
en licht verstandelijke
beperking namen in 2018
deel aan maatschappelijk
activiteiten, waardoor zij
minder in een isolement
verkeerden.
Jongerenwerk
Karate lessen

Weerbaarheid,
zelfvertrouwen

Pestgedrag, vechtgedrag

Straatvoetbal

Beweging
Contacten
Zichtbaarheid Jongerenwerk

Overgewicht
Onsportief gedrag

Gameavonden voor
jongeren met een stoornis
in het autisme spectrum

Lotgenotencontact,
vriendschappen tussen
gelijkgestemden.

Sociaal isolement

Zelf defence op scholen

Jongeren die weerbaar zijn
als ze worden lastiggevallen.

Lastigvallen, ongewenste
intimitieten, aanranding

Ermelo Free Festival

Positieve culturele ervaring,
leuk evenement

Activiteiten Amaniet

Sociale betrokkenheid,
interesse in ouderen

Hardlopen

Gezonde jeugd
Sportief gedrag,

Ongezonde leefstijl.
Overgewicht en mogelijke
psychische klachten

Klassenavonden

Sociale omgang in andere
omgeving.
Jongeren weten de weg te
vinden naar het
Jongerencentrum en het
Jongerenwerk

Pestgedrag in de klas
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Meet & Greet Sinterklaas

Volwassenwerk en
Ouderenwerk.
WE heeft 2018
ondersteuning 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.
Zowel ouderen als
specifieke WE heeft 2018
ondersteuning 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
Steunpunt vrijwilligerswerk
-O.a. aanbod cursussen.
voorzien van
informatie/advies
Organiseren van
vrijwilligersmarkt en
andere/aanvullende
vrijwilligersactiviteiten
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Blije kinderen

Uitsluiting

Om mensen te ondersteunen
en in staat te stellen bij het
organiseren van activiteiten

Activiteiten waaraan
iedereen kan meedoen en
waar aandacht is voor zowel
de vrijwilliger als de
deelnemer

Sociaal maatschappelijk
isolement, eenzaamheid

Ondersteuning bieden aan
vrijwilligers

-Vergroting van de kennis
-Samenhorigheid
-Motivatie
-Bewustwording
-Extra inzet van actieve
-vrijwilligers
-Bereiken van nieuwe
vrijwilligers
-Zingeving

-Gevoelens van er alleen voor
te staan
-Terugloop aantal vrijwilligers
-Duurdere hulpverlening

Beleidsdoelstelling 4.
Inwoners kunnen elkaar ontmoeten en ontplooien zelf activiteiten hiertoe
Maatschappelijke effecten
Toename van het aantal bewonersinitiatieven gericht op ontmoeting, sociale cohesie en verbetering
van de wijk
Resultaten
•In 3 wijken is een algemene voorziening met een activiteitenaanbod dat is afgestemd op de
ondersteuningsbehoefte van inwoners en zoveel mogelijk met en door deelnemers uitgevoerd
wordt
•Per wijk zijn er minimaal 2 bewonersinitiatieven uitgevoerd, met ondersteuning gericht op
versterking van sociale cohesie of fysieke verbetering van de wijk
•Het leefbaarheidsteam zorgt voor communicatie naar inwoners en stimuleert participatie van
inwoners, buurtverenigingen en burgerinitiatieven
•Er is een ontmoetings-en uitwisselingsbijeenkomst tussen de burgerinitiatieven uit heel Ermelo
georganiseerd
Inzet WE

Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Zodat mensen kunnen elkaar
ontmoeten

Sociale contacten
Betrokken burgers
Prettige leefomgeving

Sociaal isolement
Eenzaamheid

Activiteit op maat waar deze
jongeren zich bij thuis voelen

Gelijkgestemden ontmoeten
elkaar en bouwen een sociaal
netwerk op.
Samenwerking met
netwerkpartners: korte lijn
hulpverlening

Sociaal isolement/
eenzaamheid
Professionele hulpverlening

Feta la Musique

Stimuleren van culturele
vormgeving

Een Ermelo’s evenement,
enthousiaste inwoners

Verveling, ontevredenheid met
de leefomgeving

Kunstweb

Stimuleren van culturele
vormgeving

Culturele ontplooiing voor
doelgroep en de kunstenaar

Muziekavonden

Stimuleren van culturele
vormgeving

Inwoners genieten van een
fijne avonden Contacten
worden gelegd.

Leefbaarheidsteam
Buurtactiviteiten, w.o.
- Burendag;
– Leukste straat van Ermelo;
– Landelijke
Schoonmaakdag;
– Nationale
Pannenkoekendag;
– Landelijke
buitenspeeldag;
– JOGG (Jongeren Op
Gezond Gewicht);
– Het Ermelodiner.
Nieuwe initiatieven:
Er is ruimte voor het
faciliteren en ondersteunen
van nieuwe initiatieven.
Dit jaar o.a.
-Buurttuin Speuld
-Opa en Oma-project
Jongerenwerk
Autisme-café
AD(HD)-café
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Beleidsdoelstelling 5
Inwoners zijn voldoende toegerust om actief te worden en te blijven
Maatschappelijke effecten
a. Er is een groot en gevarieerd potentieel aan vrijwillige en informele inzet
b. Inwoners hebben voldoende mogelijkheden en vaardigheden om zich vrijwillig in te zetten
c.
Vrijwilligers, lokale vrijwilligersorganisaties, zorgvrijwilligers en mantelzorgers ontvangen
specifieke en vraaggerichte ondersteuning om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren
Resultaten
•Via de makelaarsfunctie wordt de vraag naar en het aanbod van vrijwillige en informele inzet
gekoppeld, worden nieuwe vormen van vrijwillige en informele inzet gestimuleerd en worden
inwoners gestimuleerd en ondersteund om vrijwillige en informele inzet te leveren
• Er is vraaggericht een gevarieerd aanbod deskundigheidsbevordering ontwikkeld en uitgevoerd.
Hiermee zijn minimaal 100 vrijwilligers, zorgvrijwilligers en mantelzorgers bereikt
• Vrijwilligersorganisaties en inwoners zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van vrijwillige en
informele inzet
•Vrijwilligersorganisaties en individuele vrijwilligers met specifieke vragen zijn ondersteund/
begeleid
•Er is ontmoeting- en kennisuitwisseling voor (zorg) vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties,
mantelzorgers en bewonersorganisaties georganiseerd.
Inzet WE
Jongerenwerk
Reunie oud stagiaires

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgcompliment
Jaarlijkse formele
mantelzorgwaardering
vanuit gemeente
Dag van de mantelzorg ism
andere (zorg)partijen Er is
met 7 organisaties samen
gewerkt aan een
gezamenlijke dag voor alle
mantelzorgers.

Waarom

Wat levert het op

Om informatie op te halen
over hoe het met stagiairs
verder gaat.

Contactlegging, netwerken,
follow-up

Blijk van waardering voor de
inzet van naasten van burgers
met gezondheidsproblemen

Erkenning en waardering

Blijk van waardering voor de
inzet van naasten van burgers
met gezondheidsproblemen

Mantelzorgers is een leuke dag
aangeboden waarbij elke
organisatie een activiteit voor zijn
rekening had genomen. Partijen
weten elkaar nu beter te vinden
en mantelzorgers worden meer
gezien nu

I.s.m. coördinator
Informele zorg van ZNWV
bijeenkomsten
georganiseerd voor
mantelzorgers waarvan de
naaste bij Sonnevanck
verblijft

Om mantelzorg breed op de
kaart te zetten.
Organisaties die (nog) niet
gewend zijn om mantelzorgers
als doelgroep te zien konden
hun waardering uitten aan
hun mantelzorgers.

Mantelzorgers voelen zich
gehoord.
Coördinator zal knelpunten
bespreekbaar maken binnen
ZNWV. Besloten wordt dat er
themabijeenkomsten voor
mantelzorgers georganiseerd
zullen worden bij Sonnevanck

Steunpunt
vrijwilligerswerk
en hulpdienst

-Centrale plek voor
informatie/bemiddeling

-Vindbaarheid, coördinatiepunt
-Persoonlijke aandacht/intake.
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Wat voorkomt het

Het gevoel nergens terecht
te kunnen.
Niet gezien worden

Mogelijk:
-Lange zoektochten,

vrijwilligerswerk.
Vrijwilligers ondersteunen
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Vrijwilliger komt sneller op de
juiste plek, langdurig resultaat
-Variërend aanbod in Ermelo
wordt actief
bijgehouden en op verschillende
manieren
bij inwoners onder de aandacht
gebracht.
Denk aan raamadvertenties,
vacaturemappen, vacature bank,
social media.
-Organisaties kunnen deskundige
informatie ontvangen over bijv.
vrijwilligerscontracten/verzekering
etc.
-Vrijwilligere vraag en aanbod kan
daardoor goed neergezet worden.
-Belangenbehartiging
vrijwilligerswerk
-Deskundigheidsbevordering

verdwalen in het grote
aanbod.
-Organisaties: Wiel niet zelf
hoeven uitvinden.
-Teleurstellingen

4.2

Meedoen in Ermelo

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 “er bij te horen“ en kunnen
meehelpen aan het voorkomen of verminderen van gevoelens van eenzaamheid.
Jongerenwerk
Gameavonden
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.
Zij hebben afgelopen jaar een kerngroep opgericht van vijf personen die 1 x per maand vergaderen
als voorbereidingsgroep voor de avonden.
Bij deze activiteiten is een psycholoog aanwezig waarmee de jongeren kunnen praten.
De contacten met gelijkgestemden zorgen ervoor dat zij zich minder eenzaam voelen. Er is vaak een
lange tijd nodig om er toe te komen om met andere bezoekers contact te leggen.
De game-avonden worden al zo’n 3 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.
Zomerkamp
In 2016 en 2017 organiseerde het Jongerenwerk een zomerkamp voor kinderen van 7-10 jaar.
Doel van het zomerkamp is een vakantie te bieden aan kinderen die anders niet op vakantie kunnen.
Dit jaar is het zomerkamp niet door gegaan, als gevolg van personele uitval wegens ziekte.
Het Jongerenwerk is van plan om in 2019 opnieuw een zomerkamp te organiseren, om zo ook deze
kleine groep kinderen een fijne vakantie te bieden.
Kindpakket.
Hieronder valt het Jeugdsport- en cultuurfonds, kinderhulp, jarige job en vanaf 2019 stichting
Leergeld.
Het jongerenwerk heeft 78 kinderen kunnen helpen bij aanvragen om b.v. te zwemmen, te
paardrijden en aan andere sporten mee te doen.
Schoolkosten, typediplomatie, aanschaf tablet, excursiekosten.
Een forse toename ten opzichte van vorig jaar, toen werden er 30 kinderen geholpen
Evenals vorig jaar werd er een aanvraag gehonoreerd voor het vergoeden van schoolkosten voor 2talig VWO onderwijs en voor twee externe activiteiten.
De coördinatie lag in 2018 bij het Jongerenwerk WE.
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Twee praktijkvoorbeelden van het verbinden van verschillende mogelijkheden voor een gezin.

Het begin is een aanvraag Jarige Job, welke
leidt tot een aanvraag voor meerdere
kinderen uit het gezin om mee te kunnen
doen met sport. Hieruit komt verder voort
een aanvraag vergoeding schoolkosten en
aanvraag maatschappelijke bijdrage en
een toeleiding naar het financieel café.

Het begin is een aanvraag Jeugdsportfonds
voor drie kinderen. Eén kind gaat in 2017
mee met het vakantiekamp, georganiseerd
door het Jongerenwerk WE. In 2018
meegedaan met Meet en Greet
Sinterklaas. Hierna volgt een
doorverwijzing naar
Mantelzorgondersteuning.

Zo worden gezinnen op meerdere gebieden geholpen, waarbij verschillende diensten samenwerken
en met elkaar afstemmen.
Empowermenttraining
Zes 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. Dit plan krijgt uitvoering

Hulpdienst/ Steunpunt
Maatjes
De Hulpdienst van Welzijn Ermelo constateert een toenemende vraag naar maatjes én ziet dat de
vragen complexer worden.
Daardoor kan de Hulpdienst onvoldoende voldoen aan de vraag en onvoldoende kwaliteit leveren.
Een kwaliteitsverbetering is daarom nodig: in het screenen en toerusten van de maatjes, het gesprek
met de hulpvrager over verwachtingen en doelen van het maatjescontact en de koppeling en
evaluatie van het contact.
Om deze reden is er een gestart gericht op doorontwikkeling van de huidige Hulpdienst.
Dit om nu en in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag en om de kwaliteit van de
dienstverlening te verbeteren.

Inwoners kunnen elke dag terecht bij
de Hulpdienst en Steunpunt Vrijwilligerswerk
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Interne verbindingen
Welzijn Ermelo verbindt projecten en diensten aan elkaar om een zo groot mogelijk rendement te
behalen. Het Maatjesproject kan zich tussen andere projecten en diensten bewegen om zo te zorgen
voor optimaal gebruik van de mogelijkheden in Ermelo voor ontmoeting en participatie. Hulpvragers
kunnen samen met een maatje gebruik maken van alle voorzieningen van Welzijn Ermelo om dichter
bij hun doelen te komen
Er worden verbindingen gelegd met andere projecten van Welzijn Ermelo die gericht zijn op
onderling contact, mobiliteit en participatie zoals:
-ANWB AutoMaatje; project vrijwilligersvervoer voor mensen die verminderd mobiel zijn
-Duofiets; stimuleren van samen bewegen
-Binnen zonder Kloppen; ontmoeting- en activiteitenochtend voor mensen met die niet zo makkelijk
meer kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten.
-Inloop Welzijn Ermelo; inloop, ontmoeting, activiteiten, laagdrempelig vrijwilligerswerk.
Het project loopt door in 2019 en er zal naast het maken van een interne kwaliteitsslag ook een
publiekscampagne worden gehouden, gericht op het werven van vrijwilligers die maatje willen
worden
Hoe belangrijk een maatje kan zijn om mee te kunnen doen in de samenleving, toont onderstaande
uitspraak :

“Ik ben gelukkiger met een vrijwilliger”
“Ik heb een visuele beperking en zie nog maar een klein beetje. Daarom is het voor
mij moeilijk om eropuit te gaan. Ik miste iemand die kan zien in mijn leven en
daardoor was ik veel alleen. Ik voelde mij een beetje eenzaam. Overdag ben ik wel
aan het werk, maar dat is met mensen die op een ander niveau zitten dus daar heb
ik ook geenecht contact mee. Mijn ambulant begeleider zei toen, waarom zoek je
geen maatje! Een vrijwilliger die samen met jou leuke dingen gaat ondernemen. En
toen kwam Maarten.. Met Maarten doe ik allemaal leuke dingen: We gaan naar
een museum, de kringloopwinkel, een rondvaart doen. Hij maakt mij vrolijken we
lachen veel. Eerder voelde ik mij weleens depressief, maar nu helemaal niet meer. Ik
kan oprecht zeggen dat ik met een vrijwilliger veel gelukkiger ben!“

Projecten Meedoen
Twee belangrijke projecten die in 2018 bijdroegen aan de maatschappelijke deelname van kwetsbare
groepen zijn:
- Project Inloop
- ANWBAutoMaatje.
Hieronder in het kort een samenvatting over 2018.
Uitgebreidere verslagen zijn te vinden in afzonderlijke verantwoordingsrapportages
De Inloop
Doel van de Inloop is een passend aanbod voor inwoners van Ermelo die in een sociaal isolement
verkeren.
De Inloop heeft drie belangrijke meerdere functies, te weten;
a. vraagbaakfunctie
b. mogelijkheid tot activiteiten
c. Sociale activering middels een persoonlijk traject
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a. Vraagbaakfunctie
Dagelijks komen er gemiddeld 6 tot 10 nieuwe bezoekers binnen bij de Inloop, waarvan er één of
twee vaker gaan komen.
Voor veel van de bezoekers heeft de Inloop een vraagbaakfunctie. Vanuit de vertrouwensrelatie met
de sociaal werker komen zij met vragen. Vaak gaat het om praktische adviezen, zoals hoe doe ik
aangifte van mijn gestolen fiets of hulp bij het invullen van formulieren.
Korte lijntjes zorgen ervoor dat er snel naar de juiste hulp/ ondersteuning wordt doorgeleid.
Bij ongeveer één derde van de nieuwe bezoekers leidt doorvragen tot zicht op andere vragen/
problemen. Het betreft vragen op het gebied van:
- financiën
- vrijwilligerswerk
- hulp bij verduidelijking formulieren
- activiteiten
- via WMO- doorverwijzing b.v. t.b.v. taalverbetering
- structuur in de dag
- praktische vragen: b.v. hoe zeg ik mijn abonnement ophebben
- internetcafé, printen
- in sommige gevallen gaat het om noodsituaties en wordt er doorgeschakeld naar het Sociaal Team
b. Activiteiten.
Activiteiten brengen mensen samen. Sociale ontmoeting, actief bezig zijn, zingeving en het
ontwikkelen van vaardigheden zijn de belangrijkste motieven.
Doordat de Inloop goed draait vinden er ook steeds meer activiteiten plaats.
Hierbij zijn zo’n 50 vrijwilligers betrokken. Zij worden ondersteund door een sociaal werker.
Een aantal van deze activiteiten:
-Repaircafé, hier kan men elke terecht voor het repareren van kapotte spullen.
- Computerhulpdienst voor individuele vragen
- Atelier, hier wordt getekend en geschilderd, veel van de deelnemers hebben een GGZ-achtergrond.
- Er zijn 3 verschillende naaigroepjes,
- Groep Kaartenmaken
- Brei- groep
- Mama’s café wordt 2 x per maand georganiseerd. Hier kunnen ouders ervaringen uitwisselen en
elkaar ondersteunen met opvoedadviezen/ tips. Wordt m.n. veel bezocht door alleenstaande ouders.
- Samen eten: Maandelijks koken uit herinnering en elke vrijdag is er een Inlooplunch
- Een beweeggroep voor vrouwen op de vrijdagmiddag
- Samenwerking met Da Vinci. Biedt de mogelijkheid kunstenaars individueel te belichten.
Kruisbestuiving: andere bezoekers worden deelnemer aan b.v. Disco voor jou
Exposities van schilderijen.

Eén van de exposities van het afgelopen jaar trok veel aandacht.
Hierdoor ontstonden voor de maker veel andere mogelijkheden, zoals lid
worden van een kunstcollectief, uitnodiging radio programma, maken
van een eigen radioprogramma en vervolgexposities
Dit leverde veel erkenning op, gaf zelfvertrouwen en nieuwe
mogelijkheden.
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c. Sociale activering middels persoonlijk traject.
Met bezoekers met een uitgebreidere hulpvraag, worden gesprekken gevoerd en wordt er samen
met de sociaal werker een activeringstraject gestart.
Gegevens t.b.v. het traject worden vastgelegd in een afgeschermd digitaal dossier
ANWB-AutoMaatje
Wat er in 2018 tot stand is gekomen:
Het project ANWB AutoMaatje is vanaf 4 april 2018 operationeel.
In de voorbereiding hierna toe is samen met de ANWB gewerkt aan het faciliteren van de benodigde
zaken als werklocatie. Een telefoonnummer, promotiemateriaal, het aantrekken van een coördinator
voor 12 uur per week per 1 maart, als kartrekker van het project en de coördinerende taken.
- Het servicepunt is ingericht en er is een nieuwe telefooncentrale gekomen. Er zijn zes vrijwilligers
die het servicepunt vijf ochtenden in de week bemensen.
- Het servicepunt is telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur, buiten deze tijden kan er een
bericht ingesproken worden of een mail worden gestuurd.
- Er is een groep van vijf vrijwilligers die de nieuwe deelnemers bezoeken. Tijdens dit
kennismakingsgesprek worden de spelregels van ANWB AutoMaatje uitgelegd en wensen &
bijzonderheden besproken, zodat er zo goed mogelijke matches gemaakt kunnen worden.
- Er zijn 27 chauffeurs die de ritten met veel plezier rijden. Op dit moment hebben we voldoende
chauffeurs om alle ritten te kunnen rijden. Er is veel animo voor deze functie, er staan ook drie
mensen op de wachtlijst. Op het moment dat er meer chauffeurs nodig zijn, dan worden deze
mensen benaderd.
- Er zijn nu 91 inwoners ingeschreven voor ANWB AutoMaatje. De jongste deelnemer is 26 jaar en
de oudste 96 jaar.
Er een kleine 600 ritten zijn gereden. Hierin zijn de ritten die aangevraagd waren, maar later
toch afgezegd werden niet meegenomen
- Er worden zowel korte als lange ritten gereden. Onder lange ritten verstaan wij verder dan 15
kilometer. Een voorbeeld hiervan is naar Amsterdam of Arnhem. Deze lange ritten zijn vaak
ziekenhuisbezoeken en een enkele keer familiebezoek.
Afsluitend: de reacties van zowel de deelnemers als vrijwilliger zijn erg positief. Steeds meer mensen
weten ANWB AutoMaatje te vinden. De komende periode wordt er met veel enthousiasme gewerkt
aan verdere groei en ontwikkeling van dit mooie project.
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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.
De activiteiten worden georganiseerd vanuit de Inloop Pinel.
In 2018 waren dat:
– Disco voor Jou organiseert 1x per 2 maanden een discoavond voor mensen met een verstandelijke
beperking en trekt tussen de 15 á 20 bezoekers per avond
Het is lastig om geschikte vrijwilligers te vinden om de avonden te begeleiden
– Computerclub, Nieuwe vrijwilliger, is nu in de middag. Loopt goed. Eigen interesses voorkeur
– Gameavonden voor jongeren met Autisme.
– Vriendenkring, voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking LVB). Er kwamen dit jaar
nieuwe deelnemers bij,
De Vriendenkring komt één keer per maand bij elkaar voor activiteiten, zoals boswandeling,
picknick, schilderen bij Da Vinci.
Ouderenwerk
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.
Dit effect kan bereikt worden door activiteiten en voorzieningen laagdrempelig en voor een ieder
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.
Deelname aan activiteiten vergroot het sociaal netwerk waar mensen op kunnen terugvallen.
Onderwerpen m.b.t. informatie en voorlichting worden vaak door de groepen zelf aangedragen,
voorbeelden dit jaar:
uitleg over de OV- chipkaart, info Willem Holtrop Hospice, voorlichting hulpmiddelen.
- Op zoek naar een maatje. Het vinden van een “maatje” is niet zo makkelijk, deelname aan een
groepsactiviteit vergroot de kans op een “natuurlijke” ontmoeting, wat als voordeel heeft dat het
niet zo formeel/ sturend is.
Zowel de vaste activiteiten (met opgave) als ook de open Inloop mogelijkheden, worden goed
bezocht.
Er is een grote diversiteit in activiteiten variërend van Kookgroepen voor mannen 55+, uitleg mobiele
telefoon en computervragenuurtje tot koffie/ontmoetingsochtenden en breicafé.
De functie van een open Inloop in de Baanveger, verwoord door de ouderenwerker :
“Ieder mens is een sociaal wezen, maar
niet iedereen is een groepsmens.
Een kopje koffie en een praatje met de
gastdame is dan een goed alternatief”.
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De belangrijkste ingrediënten zijn: ontmoeting van andere senioren, erkenning en herkenning en het
uitbreiden van het sociaal netwerk.
Totaal gaat het om zo’n 40 activiteiten, waaraan ouderen kunnen deelnemen. Hierbij wordt
uitgegaan van de behoefte van de oudere met zijn/ haar vraag/beperking, waarbij de professionele
medewerker degene is die signalen opvangt.
Eén van deze signalen is dat er steeds meer vraag is naar maatwerk.

Een voorbeeld is het breicafé “Wolkom”, op
vrijdagmorgen, waar gebreid en gehaakt wordt
voor een goed doel.
Het aantal deelnemers varieert van 10 tot 20
personen. Vaak wordt onderling afgesproken om
te komen en men meldt elkaar als men een keer
niet kan.

Binnen zonder Kloppen.
Eén van deze maatwerkactiviteiten is de wekelijkse Inloopochtend “ Binnen zonder Kloppen”,
bedoeld voor ouderen die niet zo makkelijk meer mee kunnen doen aan reguliere activiteiten. Hier is
tijd voor een goed gesprek, advies en ondersteuning en activiteiten op maat. Een beroepskracht van
WE is aanwezig.
Deze ochtenden worden, met gemiddeld vier bezoekers per keer, nog niet zo heel druk bezocht.
De waardering van de deelnemers is groot, met name voor de persoonlijke aandacht die wordt
gegeven.

Binnen zonder Kloppen in de Orangerie

Een sociaal werker is aanwezig

Het ouderenwerk organiseert elke tweede 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.
Regelmatig zijn er 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.
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Al vele jaren zijn de beweegactiviteiten een belangrijk deel van de activiteiten, deze zijn gericht op
gezondheid en zelfredzaamheid.
Bij deze activiteiten onderscheiden we drie groepen
- Vitale senioren, zij sporten vrij fanatiek; zij zijn actief in domein Samenleving
- Iets minder vitale en fanatieke ouderen, zij zijn actief in de domeinen Samenleving en
Meedoen
- De oudere ouderen, voor wie mee kunnen blijven doen belangrijk is, zij bewegen zich in
domein Meedoen.

Activiteiten vitale senioren, in
domein Samenleven

Iets minder vitale ouderen, zij zijn
actief in de domeinen
Samenleving en Meedoen

Oudere ouderen, voor wie mee
kunnen blijven doen belangrijk
is, zij bewegen zich in domein
Meedoen.

25 deelnemers

72 deelnemers

91 deelnemers

Fitesse 1. Een groep van 25
personen sporten in Triade onder
begeleiding van een
sportinstructeur

Netbal -Samenleven
12 personen

Gymnastiek - Meedoen
personen

40

Darten- Samenleven
10 personen
Stijldansen- Samenleven
8 personen
Biljarten- Samenleven en Meedoen
40 personen

Volksdansen- Meedoen
personen
Koersbal- Meedoen
personen
Sjoelen- Meedoen
personen

20
15
16

Eetgroepen.
Een lekkere en gezonde maaltijd én gezelschap is ook een hele goede combinatie.
Het met elkaar eten en met andere ouderen in contact komen helpt eenzaamheid voorkomen.
Er is altijd voldoende belangstelling voor het eten en voor elkaar.
In de Baanveger wordt maar liefst twee keer per week gekookt.
Op dinsdag en donderdag bereiden vrijwilligers een warme maaltijd voor rond de veertig gasten.
Daarnaast is er in wijk Oost (Triade) één keer per 14 dagen een kookgroep actief, die voor ruim 20
gasten een maaltijd bereidt.
Ontwikkeling.
De ouderenwerker merkt op dat de dragende senior steeds meer de minderheid vormt en de
vragende senior de grootste categorie vormt.
Hiermee verschuift de taak van de ouderenwerker: van organiseren naar óók coördineren,
ondersteunen en vaak ook aanwezig zijn bij een groepsactiviteit.
Nadeel hiervan is dat er meer tijd in de activiteit wordt gestoken, een voordeel is de input van de
senior en het direct opvangen van signalen (en soms acties uitzetten, zoals doorleiding naar andere
diensten).
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Tot slot : met een kleine duizend bezoekers per week maakt het ouderenwerk een belangrijk
onderdeel uit van de activiteiten van WE.
Met dit grote bereik draagt WE eraan bij dat ouderen actief blijven meedoen in de samenleving,
signalen worden opgevangen en waar nodig ondersteuning wordt geboden.
Al deze activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de inzet van de vele vrijwilligers.
Vrijwilligers halen zelf ook veel voldoening uit hun werk.
Zoals het antwoord van een gastdame op de vraag:

“Waarom vind je het werk zo leuk en als je dit niet had…wat
dan?”
Haar antwoord:
Ik vind het hier gezellig en ik houd ook absoluut niet van winkelen.
Ik heb ook een auto voor de deur staan, maar waar moet ik
heen? Ik winkel doelgericht. Mijn dochter is deze dag wel vrij,
maar zij werkt en heeft kinderen en daarom wil ik haar niet
verplichten om altijd op haar vrije dag met haar moeder
opgescheept te zitten.
Dus laat mij maar hier koffie schenken.
Mantelzorgondersteuning
Positie mantelzorgondersteuning en de verbinding tussen de formele en informele zorg.
Welzijn Ermelo heeft, evenals in het jaar daarvoor, in 2018 een formatie van 18 uur per week ingezet,
waarvan 8 uur voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers.
De jonge mantelzorger.
De ondersteuning van jonge mantelzorgers werd in samenwerking met het jongerenwerk
georganiseerd.
Zo werden er inloopmiddagen voor 6-12 jarigen en avonden voor 12-plussers georganiseerd.
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 gehoord voelt
en een plek heeft om naar toe te gaan om te ontspannen.
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.
In 2018 heeft Groevenbeek aangepast beleid ontwikkeld voor jonge mantelzorgers.
Zo kunnen voor deze leerlingen de uren MaS worden ingezet voor ondersteuning in de thuissituatie.
De bewustwording bij docenten is hiermee vergroot.
Stagemarkt Groevenbeek; het servicepunt Mantelzorg WE, Stichting Welzijn Putten en Tactus –
verslavingszorg waren samen aanwezig om voorlichting te geven en met leerlingen in gesprek te
gaan. De stagemarkt werd door ruim 600 leerlingen bezocht. Er werden veel contacten gelegd.
In september heeft de Mantelzorgondersteuner WE voorlichting gegeven middels vier keer een
workshop op de Zorgmiddag Groevenbeek voor docenten en mentoren.
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Doel van deze middag was: hoe kunnen docenten/ mentoren jonge mantelzorgers signaleren, hoe
kunnen ze met hen in gesprek gaan en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.
Er is afgesproken dat tijdens de jaarlijkse activiteitenweek het servicepunt Mantelzorg actief in
gesprek gaat met scholieren die de Basis- Kader, of TL- leerweg Zorg en Welzijn volgen.
Fundag
De fundag werd dit gehouden in het Klimbos, die de activiteit ook sponsorde.
32 jonge mantelzorgers uit Ermelo, Harderwijk, Putten kwamen op de uitnodiging af!
Het was een bijzonder geslaagde dag, ook omdat veel kinderen elkaar al kenden vanuit de KVOgroep en de Inloopmiddagen
De inzet in 2018 was verder gericht op
- het geven van een mantelzorgwaardering. 60 kinderen ontvingen een cadeaubon, dat is 20 meer
t.o.v. vorig jaar.
Hieruit blijkt dat de regionale inloop steeds meer bekendheid krijgt.
- de informatieflyer wordt maandelijks ge-up-date en wordt zowel persoonlijk verzonden aan de
jonge mantelzorger als ook verspreid op de scholen.
- contact met het CJG bestond dit jaar uit het mede organiseren van een avond voor Ermelose
ouders, en het geven van twee workshops waarbij
Opvoeden Samen centraal stond.
- basisscholen zijn bezocht en informatie is gegeven over de impact die de zorg voor een gezinslid kan
hebben.
- posters m.b.t her-erkenning jonge mantelzorgers zijn intensief verspreid onder organisaties in het
sociale domein, waaronder sportverenigingen, scholen, huisartsen en kerken.
Uitspraak van een ouder van een tienjarige dochter die de Inloop bezoekt :

Een andere veelgehoorde opmerking van ouders is:
“Mooi als ouder te zien dat mijn
dochter, die altijd te kat uit de boom
kijkt, hier zo ontspannen is.
Dat komt door de herkenning die ze bij
elkaar zien. Hier kunnen deze kinderen
zichzelf zijn.”

“Wat fijn dat er in Ermelo zo goed
aandacht gegeven wordt aan jonge
mantelzorgers.”

Mantelzorgwaardering
In 2018 zijn er 450 mantelzorgwaarderingen uitgereikt, hiervan wonen er 50 mantelzorgers buiten
Ermelo.
Totaal zijn er 700 mantelzorgers ingeschreven bij Welzijn Ermelo.
Zij ontvangen de Nieuwsbrief die de mantelzorgservice drie keer per jaar uitbrengt.
Hierin kunnen zij relevante informatie vinden en naar behoefte om ondersteuning vragen bij het
servicepunt.
De mantelzorgwaardering bestond dit jaar uit een geldbedrag van € 100. Dit viel bij de meeste
mensen ook nu weer heel goed.
GGZ- café
Mensen die te maken hebben met naasten met psychiatrische problematiek kregen een uitnodiging
voor het GGZ- café. De opzet van deze bijeenkomst was vooral informatieverstrekking en
behoeftepeiling.
We beraden ons verder over de opzet.
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Dag van de Mantelzorg
Mantelzorgers kregen workshops en een lunch aangeboden in locatie de oude School van ’s
Heerenloo.
De dag werd dit jaar gezamenlijk georganiseerd met zeven andere organisaties. De meeste van deze
organisaties waren nog niet gewend aandacht te schenken aan de Dag van de mantelzorg. Een
bijzondere samenwerking dus.
Burgemeester Baars verwelkomde de belangstellenden en sprak zijn waardering en erkenning uit
aan alle aanwezige mantelzorgers voor alle zorg en steun die zij geven.

Respijtzorg
Er komen relatief weinig vragen binnen voor respijtzorg.
Voor inzet thuis wordt de Nederlandse Patiënten Vereniging vaak rechtstreeks benaderd door
wijkverpleging en praktijkondersteuners huisartsen.
Er komt ook meer aanbod van organisaties die betaalde respijtzorg bieden.
Sommige mensen vinden het prima om voor dit soort diensten te betalen maar velen vinden dit toch
te duur.
Respijtvoorziening, tijdelijke opname:
Ervaring van de consulent:
Door het tekort aan verpleeghuisbedden blijkt een mantelzorger moeilijk afspraken te kunnen maken
om degene voor wie hij zorgt tijdelijk op te laten nemen. Als dit bed nodig blijkt voor een
crisissituatie gaat dat voor. Dit maakt dat er eigenlijk geen vakantie besproken kan worden.
Buurtzorgpension.
De verwachting is dat er veel belangstelling zal zijn voor het Buurtzorgpension wat in januari 2019
geopend gaat worden.
Bij uitval mantelzorg, bij te grote belasting van mantelzorgers na opname van zorgvrager in een
ziekenhuis, of als mogelijkheid voor tijdelijke opname om de mantelzorger even vrijheid te geven.
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Er kwam een mevrouw bij mij met een vraag over “financiën en ziekte”.
Ik verwachtte vragen over eigen bijdrage, PGB, mantelzorgwaardering. Maar nee:
Mevrouw vertelde dat haar man altijd de administratie en de financiën voor zijn rekening
had genomen. Mevrouw bemoeide zich er eigenlijk niet mee want het was altijd dik in orde.
Sinds kort is bekend geworden dat haar man lijdt aan een vorm van dementie. Nu is
mevrouw er achter gekomen dat hij – door de ziekte - de financiën niet meer goed beheerd
heeft.
Mevrouw maakt zich grote zorgen over de toekomst: zij heeft geen zicht op de financiën,
ziet dat het spaargeld verbruikt is en verwacht ook nog allerlei kostenposten i.v.m. de
ziekte. Rond de dementie kon ik mevrouw wijzen op het Alzheimercafé en de
partnergespreksgroep waar zij haar verhaal kan delen en tips van andere naasten kan
krijgen.
Daarnaast gewezen op hulp van een casemanager dementie. Om zicht en grip op de
financiën te krijgen heb ik mevrouw verwezen naar het Financieel Café. Ze belde me later dat
ze hier zo veel aan gehad had!
De financiën waren op een rijtje gezet, er was met haar mee gekeken of ze nog recht had op
toeslagen o.i.d. en deze waren voor haar aangevraagd. Kortom mevrouw wist waar ze aan
toe was en had weer grip op de situatie. Dit gaf haar heel veel lucht.
Voor de toekomst heb ik mevrouw vast uitgelegd hoe het zit met eigen bijdrages voor bv.
dagopvang, hulpmiddelen, zorg of opname in een verpleeghuis. Ik heb haar geattendeerd op
de mantelzorgwaardering.
Het gezin heeft inmiddels een casemanager, die hen begeleidt in het proces rond de
dementie en daarin zaken voor ze regelt.

Wat mantelzorg kan betekenen: Verwoord door de Mantelzorgerondersteuner WE
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Welzijnsopdracht gemeente: Domein Meedoen en Meedoen mogelijk maken
Doelgroep :
Mensen met (een risico op) verminderde zelfredzaamheid en die tijdelijke ondersteuning nodig
hebben, bijvoorbeeld jeugdigen, mensen met lichamelijk, psychische of psychosociale problematiek,
ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers
Ambitie :
Iedere burger is in staat mee te doen in de samenleving en zet zich naar eigen kunnen in voor de
samenleving,

De rol van WE :
WE activeert: We draagt er aan bij dat de burgers van Ermelo naar eigen vermogen
meedoen, een bijdrage leveren aan de samenleving, zich (meer) inzetten. WE moedigt hen
daartoe aan, mobiliseert individuen en groepen en helpt hen waar mogelijk belemmeringen
weg te nemen.
Binnen Domein Meedoen zijn de volgende werkvelden actief:
 Receptie en beheerders
 Steunpunt Vrijwilligerswerk
 Opbouwwerk
 Jongerenwerk
 Ouderenwerk
 Maatschappelijk Werk

Hieronder staat beschreven hoe WE invulling geeft aan de beleidsdoelstellingen binnen Het Domein
Meedoen. De activiteiten & diensten worden globaal benoemd en waar mogelijk zijn daarbij de
verschillende werkvelden samengevoegd.

Beleidsdoelstelling 6
Jongeren zijn voorbereid op actieve deelname aan de samenleving
Maatschappelijke effecten
a. Jongeren zetten zich vrijwillig in t.b.v. de samenleving
b. Jeugd wordt betrokken bij het jeugdbeleid op een manier die bij hen past
Resultaten
•Leerlingen aan het VO doen een Maatschappelijke Stage; waar mogelijk ook binnen
zorginstellingen
•Er wordt jaarlijks een stagemarkt met medewerking van vrijwilligersorganisaties georganiseerd
•Jongerenactiviteiten zijn vraaggericht en zoveel mogelijk in zelforganisatie georganiseerd
Inzet WE
Jongerenwerk
Fit & gezondheidsspel

Gastlessen Groevenbeek
Omgaan met geld ( talent
for Money)
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Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Voorlichting: Kennis vergroten
over gezondheid en leefstijl

Jongeren maken zelf bewuste
keuzes in leefstijl

Voorlichting en bewust worden

Goed kunnen omgaan met
geld/ beheer financiën.
Financiële planning kunnen
maken

Slechte gewoontes, die leiden
tot een slechte gezondheid in
de toekomst
Financiële problemen
Te laat melding maken van
financiële problemen

Mantelzorgondersteuning
Uitvoering
mantelzorgwaardering
jonge mantelzorgers

Steunpunt
Vrijwilligerswerk en
Hulpdienst
Functie stagemakelaar
Ondersteuning
vrijwilligersorganisaties
-Bemiddelen van leerlingen
die naar school gaan in een
andere gemeente, maar
een MaS willen doen in
Ermelo
-Mede organiseren van de
MaS-markt
-Samenwerking middelbare
scholen, met name Chr.
College Groevenbeek

Begrip voor jonge mantelzorger

Kind-jeugd, als ook de
omgeving, krijgt inzicht in feit
dat ze niet alleen-zijn met
zorg thuis

-Jongeren kennis laten maken
met vrijwilligerswerk
-Jongeren actief laten
participeren in de samenleving

In 2018:
-Aantal stagebieders met een
vacature: 240
-Aantal aangeboden
stagevacatures: 397
-Aantal leerlingen een stage
heeft gedaan in de gemeente
Ermelo: 1259
-Aantal gelopen stages Chr.
College Groevenbeek: 1166
Per sector: zie pag.

Onbegrip van omgeving, gevoel
van “er alleen voor te staan”

Beleidsdoelstelling 7
Inwoners vinden de weg in het domein van maatschappelijke ondersteuning en
zorg
Maatschappelijke effecten
a. Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun vragen naar ondersteuning
b. Inwoners ervaren dat zij snel ondersteuning kunnen vinden met zo min mogelijk doorverwijzingen
Resultaten
•Het sociaal team is bekend en bereikbaar voor inwoners
•Het sociaal team werkt met een actuele sociale kaart
•Het sociaal team onderhoudt adequate samenwerkingsrelaties met algemene en
basisvoorzieningen en ketenpartners naar specialistische ondersteuning

Inzet WE
Sociaal Team
Goede vindbaarheid/
bereikbaarheid
Huisvesting in 1 centrale
locatie: de Dillenburg.
Bekendheid is gegeven aan
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
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Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Verbinden van organisaties en
signalen;

Inwoners en organisaties
weten de weg naar het
Sociaal Team

Lange zoektocht voor inwoners
en organisaties
“ verdwalen in het Sociaal
Domein”.

Het bieden en/of toeleiden
naar de juiste
hulp/ondersteuning
bieden

Beleidsdoelstelling 8
De zelfredzaamheid is vergroot
Maatschappelijke effecten
a. De ervaren zelfregie door kwetsbare mensen is vergroot
b. Kwetsbare inwoners functioneren binnen een (eigen) sociaal netwerk en geven aan daar
ondersteuning te vinden
Resultaten
• De welzijnsorganisatie heeft inwoners, specifiek mantelzorgers, geïnformeerd over waar zij terecht
kunnen met welke vragen
•Vragen voor informatie, advies voor meldingen voor ondersteuning zijn binnen de afgesproken tijd
beantwoord en waar nodig doorgeleid
•Vragen waaruit een actie volgt zijn geregistreerd en de actie is opgestart
•Inwoners, specifiek mantelzorgers, zijn begeleid bij versterken van zelfregie
• Tenminste 20 inwoners en 5 mantelzorgers zijn ondersteund in het versterken of opbouwen van
een sociaal netwerk
• Een drietal vrijwilligersorganisaties/groepen zijn ondersteund bij activiteiten gericht op vergroten
van zelfbeheer
• Via de deelname van Welzijn Ermelo aan regionale en lokale programma’s zoals onder andere het
Taalhuys, Gezond Veluwe/ Samen oud, en Tijd voor Taal worden inwoners ondersteund bij het
versterken van hun zelfredzaamheid op diverse leefdomeinen
Inzet WE
Receptie en alle diensten
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.
Andere groepen/
verenigingen die
ondersteuning ontvingen:
>

Voedselbank
Faciliteren en ondersteuner
van vrijwilligers

Inloop
Faciliteren en ondersteunen
Taalcafé
Kledingbank
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Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Om de inwoners van Ermelo
goed van dienst zijn
Betrouwbare organisatie

Mensen worden goed
geholpen bij hun vraag.
Direct of via doorverwijzing
Tevreden inwoners

Lang zoeken
Niet goed geholpen worden

Uitvoering armoede beleid.

De voedselbank voorziet in
een behoefte. Mensen die in
materieel moeilijke
omstandigheden verkeren
zijn geholpen

Zijn laagdrempelige
Inloopmogelijkheden,
verbinding/ doorgeleiden naar
andere diensten is eenvoudig,
zoals Maatschappelijk Werk, de
Inloop, administratieve hulp
etc. Hierdoor kon hulp geboden
worden aan de onderliggende
problematiek

Taalcafé
Taalvaardigheden worden
ontwikkeld. Sociale contacten
worden gelegd en participatie
vergemakkelijkt.
De kledingbank voorziet in
een behoefte Mensen die in
materieel moeilijke
omstandigheden verkeren
zijn geholpen.

Uitsluitsel
Sociaal en Maatschappelijk
isolement

Repaircafé

Bevorderen duurzaamheid

Vrijwilligers zijn gefaciliteerd
bij hun werk om samen met
inwoners spullen te
herstellen en daarmee
duurzaamheid te bevorderen
Inwoners zijn geholpen bij de
reparatie van hun spullen
Sociale contacten zijn gelegd.

Dat bruikbare spullen worden
weggegooid

Om ondersteuning te bieden
bij het oplossen van problemen
tussen buurtbewoners

Conflicten tussen inwoners
onderling konden in veel
gevallen met behulp van een
bemiddelaar worden
opgelost

Escalatie van problemen
Onprettige leefomgeving

Mantelzorg
KOPP/KVO groep voor
jongeren tussen 8-12 jaar in
samenwerking met Tactus
Het is een Doe-Praatgroep
met aandacht en
begeleiding aan jonge
mantelzorgers d.w.z. 8 kids
8-11 jaar van verslaafde
ouders.

Om jongeren te ondersteunen

Preventie en
Lotgenotencontact.
Jonge mantelzorgers van
verslaafde ouders DoePraatgroep

Eenzaamheidsgevoelens /
sociaal isolement/ persoonlijke
problemen

Seizoenswandeling voor
(ex)mantelzorgers (4x)

Het biedt ontspanning, vanuit
de behoefte om ervaringen
uitwisselen

Ontspanning en
ondersteuning

Eenzaamheidsgevoelens /
sociaal isolement

Ondersteuningsbehoefte
gepeild bij naasten van mensen
met psychiatrische
problematiek|

Inzicht in wat voor soort
bijeenkomsten we voor deze
doelgroep kunnen
organiseren

Eenzaamheidsgevoelens /
sociaal isolement/ persoonlijke
problemen

Bijeenkomst over dementie

Mantelzorgers meer ziekteinzicht en bagage geven hoe
om te gaan met naasten met
dementie

Meer inzicht voor
mantelzorgers

Eenzaamheidsgevoelens /
sociaal isolement

Bijeenkomst “Maak werk
van je mentale fitheid”

Ondersteuning, advies

Beter omgaan met je energie

Overbelasting

Bijeenkomst “Zorgen voor
jezelf en de ander”

Om bij te dragen aan het in
balans blijven van
mantelzorgers zodat zij
zorg/begeleiding naar
tevredenheid kunnen geven

Meer inzicht in ziekte en hoe
er mee om te gaan. |

Het gevoel er alleen voor te
staan als naaste van iemand
met dementie

Uitleg sociale kaart

Voorlichting

Inzicht, stimulans tot gebruik
van netwerk

Niet weten waar men terecht
kan

Buurtbemiddeling
In 2018 kwamen 33
situaties terecht
Buurtbemiddeling.
Met betrokken burgers zijn
afspraken gemaakt die om
te komen tot de oplossing
van het probleem & conflict

BIJEENKOMSTEN
GGZ-café
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Cursus voor naasten van
mensen met dementie
aangeboden

Steun voor burgers die met dit
ziektebeeld geconfronteerd
worden

Mantelzorgers voelen zich
gehoord.

Het voorkomt onbegrip en
omgaan /handelen dat niet
aansluit bij de betrokken
zorgvrager Overbelasting

Gestart met opzet van
(regionale) cursus voor
mensen die zorgen voor
iemand met NAH

Ziekte-inzicht en hoe om te
gaan met naasten met dit
ziektebeeld

Mantelzorgers weten zich
ondersteund
Mantelzorgers zijn voldoende
toegerust voor hun zorgtaak

Mantelzorgers zijn
onvoldoende toegerust voor
hun zorgtaak
De zorgvrager ontvangt niet de
zorg die nodig is in zijn/ haar
situatie

I.s.m. coördinator Informele
zorg van ZNWV
bijeenkomsten
georganiseerd voor
mantelzorgers waarvan de
naaste bij Sonnevanck
verblijft

Delen van ervaringen en
zoeken naar behoefte aan
ondersteuning

Coördinator zal knelpunten
bespreekbaar maken binnen
ZNWV.
Besloten wordt dat er
themabijeenkomsten voor
mantelzorgers georganiseerd
zullen worden bij Sonnevanck

Dat men niet weet waar men
terecht kan met vragen of je
mantelzorgverhaal

Uitbrengen Nieuwsbrief
voor mantelzorgers

Verstrekken van informatie

Mantelzorgers zijn goed
geïnformeerd. Weten waar ze
terecht kunnen met vragen
en voor advies

Ouderenwerk
Seniorweb

Rode Kruis
>

Fitesse (Fitte Ermelose
Senioren)
>

Ouderen ondersteunen in het
mee kunnen doen in de digitale
samenleving

Digitaal vaardige ouderen

Sociaal isolement
Maatschappelijke aansluiting
missen

Kwetsbare ouderen
ondersteunen in de ontmoeting
met anderen

Activiteiten van het Rode
Kruis werden gefaciliteerd,
zoals handwerkgroepen voor
kwetsbare ouderen.

Sociaal isolement

Stimuleren tot bewegen
Vitaliteit bevorderen
Sociale ontmoeting

Eetgroepen
Sociale ontmoeting
Het bieden van gezonde
maaltijd

Beweegactiviteiten
bevorderen gezondheid en
sociale contacten.
Ouderen sportten onder
begeleiding van bevoegde
sportcoach, meer bewegen
gericht op gezond oud
worden
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.
Ondersteuning vrijwilligers bij
uitvoering armoede beleid.
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Dat men niet weet waar men
terecht kan met vragen

Afname vitaliteit
Gezondheidsproblemen

Eenzaamheid
Ongezond eten (ongezond
eetgedrag)

– 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

Beleidsdoelstelling 9
1.Kwetsbare inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het
reguliere maatschappelijke leven
Maatschappelijke effecten
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.
Resultaten
•Er zijn preventieve en activerende huisbezoeken aan kwetsbare inwoners (in ieder geval 75+;
mantelzorgers, gebruikers van Wmo-voorzieningen) gebracht
•Op basis van de activerende huisbezoeken zijn activeringsplannen opgesteld en zijn mensen
begeleid in het realiseren van deze plannen
•Op basis van de preventieve huisbezoeken is 80% van de mensen met een ondersteuningsbehoefte
toegeleid naar passende ondersteuning
•Minimaal 2 zelfhulpgroepen zijn gefaciliteerd
•Er worden minimaal twee maatjes/mentorprojecten opgezet waarvan tenminste 1 zich richt op
jongeren en de andere op inwoners in een isolement waardoor de doelgroep met behulp van een
maatje of mentor meer (leert en in staat is om) deel te nemen aan de samenleving.
•Mensen met (lichte/ overzienbare) financiële problemen hebben ondersteuning gekregen bij het
ordenen van hun administratie, budgetbeheer, uitleg formuleren, invullen belastingaangifte en
inkomenscheck.
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Inzet WE
Mantelzorgondersteuning
7x per jaar
Partnergespreksgroep voor
mensen met een partner
met nah (dementie, cva,
MS)
Steunpunt
Vrijwilligerswerk,
Hulpdienst
Inzetten van vrijwilligers bij
praktische ondersteuning
en sociale ondersteuning
(maatje).

Inwoners door middel van
vrijwilligerswerk
(bemiddeling SVE) actief
laten participeren
Thuisadministratie
Belastinghulp
Financieel Café
Laagdrempelige en vrij
toegankelijke
ondersteuning
Ouderenwerk
Dagelijks zijn er 10-tallen
activiteiten met verschillend
karakter :
- educatief
- creatief
- beweging/ gezondheid
- informatief
- recreatief

Binnen zonder Kloppen
Een ontmoetingsochtend,in
het teken van “de Kunst van
het Ouder Worden”
Een sociaal werker WE is
aanwezig .
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Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Juist deze doelgroep ervaart
vaak veel onbegrip van eigen
partner en omgeving

(H)erkenning, uitwisseling
ervaringen. Vergroten kennis
van ziektebeeld en de
omgang hiermee.
Men ervaart steun van elkaar.

Eenzaamheidgevoelens

Om mensen te ondersteunen
langer zelfstandig te kunnen
blijven wonen

Langer zelfstandig kunnen
blijven wonen
Meer zelfredzaamheid

Sociaal isolement
Eenzaamheid
Psychische of lichamelijke
klachten
Duurdere professionele
hulpverlening
Opname in zorginstelling

Bieden van
partipatiemogelijkheden

Vergroting eigenwaarde
Hulp aan anderen,
vrijwilligersorganisaties

Sociaal maatschappelijk
isolement.
Gevoelens van nutteloosheid

Passende ondersteuning
bieden op financieel
administratief gebied

Zelfredzaamheid wordt
vergroot.
Problemen worden opgepakt,
aangepakt en waar mogelijk
opgelost, waar nodig i.s.m.
netwerkpartners

(grotere) financiële problemen

Activiteiten als middel voor
sociale ontmoeting

-Sociale contacten
-Erbij horen, mee kunnen
blijven doen
Bevordert lichamelijk en
geestelijk welzijn
-Groot bereik: enkele
honderden ouderen zijn
actief als deelnemer en/of
vrijwilliger
-Wanneer gewenst kan er
makkelijk verbinding worden
gemaakt met andere
welzijndiensten

Eenzaamheid
Sociaal isolement

Ouderen die niet zo makkelijk
meer mee kunnen doen aan
reguliere activiteiten, kunnen
op een laagdrempelige manier
Elkaar ontmoeten, waarbij
extra aandacht is voor vragen/
problemen die men ervaart

Persoonlijke aandacht
Ruimte voor voor vragen/
problemen die men ervaart
“de Kunst van het Ouder
Worden”

Sociaal isolement van ouderen
die niet (meer) kunnen
deelnemen aan reguliere
activiteiten

Ouderenadvies
75 +- huisbezoek.
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.

Ouderenadvies
Inwoners kunnen dagelijks
terecht

Om ouderen (preventief) goed
te informeren over
mogelijkheden m.b.t. het ouder
worden en mogelijke
problemen die kunnen
ontstaan

Ouderen zijn geïnformeerd
over voorzieningen,
mogelijkheden en diensten
Indien gewenst werd een
aanvullende afspraak
gemaakt met de
ouderenadviseur voor
verdere begeleiding bij
bepaalde vragen/problemen.
Eventuele signalen worden
doorgegeven aan de
ouderenadviseur en krijgen
passende aandacht
-De huisbezoeken 75+
leveren informatie op over
het welbevinden van ouderen
en de wensen en behoefte
van ouderen.
De informatie die hieruit
wordt verkregen kan als input
worden gebreid voor beleid
en uitvoering
( gemeente en WE )

Voorkomt dat ouderen niet
weten waar zij terecht kunnen
met hun vragen/ eventuele
problemen.
Voorkomt dat eventuele
signalen niet worden
opgevangen

Om ouderen te ondersteunen
bij hun vragen in relatie tot het
ouder worden./ helpen die

- Zich gehoord voelen
- Ouderen weten zich
ondersteund/ geholpen bij
hun vraag.

-Het gevoel hebben er alleen
voor te staan.
-De weg naar de juiste hulp/
ondersteuning niet kunnen
vinden.

Beleidsdoelstelling 10
Signalen van achterstanden en problemen worden vroegtijdig onderkend en opgepakt, zodat er
minder professionele zorg nodig is
Maatschappelijke effecten
a. Signalen van zorgwekkende zorgmijders en zorgmissers worden tijdig herkend en ingebracht in
het sociaal team
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
Resultaten
• In het sociaal team zijn meldingen geregistreerd, beoordeeld, keukentafelgesprekken gepland en
gevoerd; ondersteuningsplannen opgesteld samen met de zorgvragers en aanvragen voor Wmovoorzieningen doorgeleid
• 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
•Mensen zijn ondersteund in het versterken/hervinden van zelfregie
•Samenwerkingsrelaties zijn onderhouden en – afspraken gemaakt
•Er wordt jaarlijks een netwerkbijeenkomst met stakeholders gehouden
•Activiteiten ter voorkoming van eenzaamheid en depressiepreventie zijn uitgevoerd.
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Inzet WE
Jongerenwerk
Maatjesproject

Maatschappelijk werk
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
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Hulpdienst
Huisbezoeken voor o.a.
Maatjesaanvragen
-Koppelen van een Maatje

-Week tegen Eenzaamheid

Sociaal team
Inzet van 1,55 Fte aan het
Sociaal Team
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Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Stagairs van betekenis laten zijn
door het aangaan van een 1-op
1 begeleidingstraject

Maatschappelijke participatie
Ontwikkelen van
vaardigheden
Sociaal netwerk verbreding

Sociaal isolement,
eenzaamheid

Om mensen te ondersteunen
bij het oplossen van de
problemen die zij ervaren in
hun leven

Problemen worden opgelost
Zelfregie wordt versterkt
Mensen voelen zich gesterkt
en kunnen weer beter
functioneren.

Verergering van de problemen
Zwaardere gespecialiseerde
hulpverlening

Investeren om goede verbinden
tot stand te brengen

-Positieve bijdrage naast
professionele inzet.

Bewustwording creëren,
betrokkenheid bij medemens,
aandacht voor probleem

-Vermindering van
eenzaamheid onder inwoners
van Ermelo
-Mensen komen in hun
kracht te staan. Draagt
regelmatig bij aan
zelfvertrouwen en vergroten
van participatie in de
maatschappij,
zelfredzaamheid
-Vroegtijdige signalering

Mogelijk minder intensieve
inzet professionele
hulpverleners
Sociaal- maatschappelijk
isolement
( toename van ) Eenzaamheid

Inwoners de juiste
ondersteuning te bieden

-Tijdens huisbezoeken en
gesprekken worden vragen
verhelderd.
-D.m.v. toepassing van
verschillende
gesprekstechnieken wordt
zoveel als mogelijk de eigen
kracht en het netwerk van de
inwoner ingezet..
-Samenwerking en overleg
met netwerkpartners vindt
zowel plaats op casusniveau
als ook structureel.
-Signalen worden ontvangen
en opgepakt.

-Dat signalen niet goed worden
herkend/ opgepakt.

-Er wordt samengewerkt en
doorverwezen

Ouderen
De Alzheimer Café-avonden,
worden gemiddeld door 45
mensen bezocht.
van deze avonden zijn veelal
mantelzorgers en
lotgenoten.
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.

De aanwezige bezoekers
ontvangen informatie over het
onderwerp en vinden zij een
luisterend oor.

De informatie zorgt voor
meer kennis over en
herkenning en begrip van de
ziekte.
Dit kan ondersteunend zijn
Ontmoeten van andere
bezoekers, uitwisseling van
ervaring en herkenning

Onbegrip
Niet goed weten om te gaan
met de ziekte en situaties

Beleidsdoelstelling 11
Kwetsbare inwoners maken maximaal gebruik van hun ontwikkelingskansen.
Maatschappelijke effecten
Kwetsbare inwoners ervaren een grotere maatschappelijke deelname.
Resultaten
•Talenten en behoeften van kwetsbare inwoners zijn in kaart gebracht en worden gematcht aan die
van andere kwetsbare en weerbare inwoners
Inzet WE
De Inloop
Gericht op participatie van
mensen die kwetsbaar zijn
of /en zich in een kwetsbare
omgeving bevinden.
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Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Om iedereen de kans te geven
mee te doen

Mensen die zich ontplooien
Kansen en mogelijkheden
worden ontdekt en benut
Bezoekers van de Inloop zijn
geholpen bij een
participatievraag
Eigenwaarde en zelfregie
worden versterkt

Maatschappelijk-sociaal
isolement; uitsluiting
Problemen in relatie tot
maatschappelijke uitval
Gevoelens van eenzaamheid

Hulpdienst
Klus diensten aan huis (en
tuin)
Begeleiding: Gezelschap
Maatjes koppelen
Projecten maatwerk
- ANWB-AutoMaatje
- Binnen zonder Kloppen

49

Ondersteuning bieden t.b.v.
zelfredzaamheid en tegen gaan
van vereenzaming (maatjes)

Versterking zelfregie
Welbevinden
Versterking sociaal netwerk

Vereenzaming
Duurdere professionele hulp
Uitval/ opname

Kwetsbare inwoners
ondersteunen

Participatie d.m.v. vergroten
mobiliteit
Mee kunnen doen/ deel
kunnen blijven nemen aan
activiteiten

Vereenzaming
Sociaal isolement

4.3

Welzijn Ermelo als Vangnet

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 er op af’ 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.
Centrale locatie.
Vanaf januari 2018 tot 1 oktober 2019 is het Sociaal Team gehuisvest in de Dillenburg
Spreekuren zijn er op maandag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en woensdags van 18.00 tot 20.00
uur.
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.
De huisvesting op één vaste locatie heeft er voor gezorgd dat de spreekuren beter worden bezocht
dan voorheen.
Daarnaast is zij iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 9:00-15:00 uur..
Samenstelling van het Sociaal Team is gewijzigd.
Vier nieuwe teamleden ter vervanging van vertrekkende leden.
Daarnaast is eind 2018 besloten tot uitbreiding van het team met een medewerker van het GgzFactteam.
Deze aanvulling was een wens vanuit het MT wijkgericht werken.
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Aanmeldingen
In de periode van 01-01-2018 tot en met
31-12-2018 heeft het Sociaal Team 183
casussen behandeld.
Dit betrof 105 nieuwe aanmeldingen in
2018 en 78 nog lopende casussen van
2017.
In de grafiek hiernaast is te zien in welke
leeftijdscategorieën deze nieuwe casussen
vielen.

Casussen per jaar
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Opvallend is dat ook in 2018 de inwoners en diens netwerk het Sociaal Team steeds beter zelf
weten te vinden.
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In de hiernaast weergegeven grafiek is te zien dat
inwoners zich vooral melden met een hulpvraag
op sociaal gebied, alhoewel er een lichte daling te
zien is ten opzichte van 2017 en er een stijging is
van meldingen met een hulpvraag op psychisch
gebied.
Gedurende het traject blijkt overigens regelmatig
dat er bijkomende problematiek aan de orde is en
dit invloed heeft op het totaal functioneren.

Hulpvraag

Lichamelijk

Hulpvraag en problematiek
Van de 183 casussen, is de hulpvraag in 62
gevallen enkelvoudig, in 121 gevallen
meervoudig.
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In onderstaande grafiek is weergegeven met welke problematiek de inwoners van Ermelo het meest
te maken hebben gehad. Problemen op gebied van huisvesting, financiën en huiselijke relaties
blijven het meest voorkomen. Procentueel gezien is de problematiek rondom de geestelijke
gezondheid het meest toegenomen.
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Resultaten
Op welke wijze de casussen afgehandeld zijn, is in onderstaande grafiek te zien.
Opvallend is de toegenomen mate van zelfregie.
Qua looptijd is het Sociaal Team nog steeds vooral kortdurend betrokken en lukt het om binnen 3
maanden tot een resultaat te komen.
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Toeleiding
extern
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2018

Zelfregie

2016

2017

Opgelost

Consultatie

2018

Toeleiding naar externe ondersteuning:
Dit houdt in dat de inwoner doorverwezen is naar een externe organisatie . Dit kan zowel een
verwijzing zijn naar een organisatie in het voorliggende veld of een geïndiceerde zorgaanbieder.
Zelfregie:
Met zelfregie wordt bedoeld dat een inwoner weer zelf aan de slag kan met zijn of haar hulpvraag.
52

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.
Werkgroepen
Het Sociaal Team wordt steeds vaker betrokken bij verschillende brainstormmomenten, beleidsoverleggen en projecten, binnen gemeente Ermelo of bij externe organisaties. Te denken valt aan:
 Project Doorbraak
 Wonen met Zorg
 Proeftuin EPA
 Spoedzoekersoverleg
 Werkgroep Samen tegen Eenzaamheid
 Platform Informele Zorg
 Privacy en personen met verward gedrag
 Evaluatie ouderenteams/OZO en daaruit voortvloeiend de verbinding sociaal/ medisch
domein
 Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld
 Werkgroep Autismeweek
 Ketenaanpak overgewicht/obesitas jeugd en ouders
 Ketenaanpak 24/7 voor mensen met verward gedrag
 Interne werkgroepen (kwaliteit, netwerkwerkbijeenkomst, PR/Communicatie, intervisie)
 N.a.v. signalen in gesprek met wethouder/ambtenaren o.g.v. wonen, ggz-aansluiting

Scholing
In 2018 zijn de volgende trainingen gevolgd:
 Cultuur sensitief werken
 Bespreekbaar maken van huiselijk geweld i.c.m. de stappen van de meldcode (Moviera)
 Teamontwikkeling ST; wat zijn de kwaliteiten binnen het team; elkaars kracht leren benutten
onder leiding van Jan de Ruiter
Daarnaast zijn er verschillende workshops en netwerkbijeenkomsten bijgewoond.
Bovenstaande gegevens zijn puur gericht op de casuïstiek en geven een beperkte weergave van de inzet van het Sociaal
Team.

Buurtbemiddeling
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.
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Buurtbemiddeling 2018
In 2018 heeft Buurtbemiddeling 33 casussen aangemeld gekregen
Casus aangemeld door:

Aantal

Uwoon
Politie
P1* (evt. via netwerk)
Anders
Onderwerp van melding
Dieren
Tuin/grondgeschil
Pesten/intimidatie
Kinderen
Geluid
Anders
Reden afsluiten casus
Casus opgelost ná warme bemiddeling
netwerkpartner, niet geschikt voor BBM
Casus opgelost ná verheldering, d.m.v.
gesprekken P1 en/of P2* door bemiddelaars
Casus opgelost ná intake (info, advies)
Voortijdig stoppen op initiatief klant (P1)
Bemiddeling deels geslaagd
Casus loopt nog
Casus opgelost ná bemiddelingsgesprek
Niet opgelost, ondanks gesprekken met P1 en
P2
P2 wil niet meewerken
Wijk
West
Zuid
Oost
Noord/Centrum
Horst en Telgt
Speuld

13
4
13
3 (1x CJG en 2x handhaving)
Aantal
9
7
5
12
Aantal
4
7
8
3
2
2
1
6
Aantal
13
4
9
6
1
-

*P1.staat voor partij1
*P2.staat voor partij2
Het aantal cases wat niet geschikt bleek voor BBM is opgepakt door het Sociaal Team, hier was
meestal sprake van multiproblematiek en is door professionals opgepakt.
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.
Het aantal werkelijke bemiddelingsgesprekken is gedaald t.o.v. 2017. Dit is herkenbaar in de regio.
Dit betekent echter niet dat het geschil tussen buren daardoor niet opgelost kan zijn. Partijen gaan
soms zelf met elkaar in gesprek, óf de afzonderlijke gesprekken met beide partijen hebben toch
invloed op gedrag waardoor het conflict is opgelost of in ieder geval sterk is verminderd.
Ongeveer 60% van het aantal aanmeldingen is geheel of gedeeltelijk opgelost.
12 % is opgepakt door het Sociaal Team.
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6% loopt nog door in 2019.
Jongerenwerk
Eén van de taken van het Jongerenwerk is het ondersteunen van jongeren en hen te helpen met hun
problemen.
Veelal komen jongeren via netwerkenrelaties in contact met het Jongerenwerk.

Twee voorbeelden uit de praktijk van het Jongerenwerk:

Via het CJG in contact gekomen met een jongere met agressieproblematiek, vaak in
beeld bij politie, gespannen situatie thuis en veel vechten en ruzies. Wel kwam hij zijn
afspraken met school maatschappelijk werk na en is via deze weg bij Bart gekomen.
Bart zag meteen erg veel potentie in deze jongen en heeft hem na slechts enkele
lessen doorgeleid naar een professionele kickboks en MMA vereniging met bijzonder
goede begeleiding. Vrijwel meteen zijn de klachten afgenomen en heeft de jongere
niet meer het gevoel zich telkens te moeten bewijzen. Hij staat open voor kritiek en is
een aardigere knul geworden.

Via een bekende van het jongerenwerk geattendeerd op een jongen van
19. Verslavingsproblematiek met wekelijks harddrugs en daarnaast ook
dagelijks rond de 10 biertjes. Tevens erg onzeker en depressief. Door
wekelijks contact met meestal een rondje wandelen en informeel babbelen
hem naar de EPP weten te krijgen. Samen de intake ingevuld en hij is het
traject aangegaan. Van de psych moest hij stoppen met alles aangezien dit
voorliggend was aan behandeling en dit hield hij de volledige 3 maanden
vol! Zijn adhd kwam enorm naar boven maar daar hadden omstanders
meer last van dan hijzelf. Hij vertelde steeds makkelijker over zijn
problemen, maar ook juist de fijne dingen die hij meemaakte en kwam 180
graden anders in het leven te staan. Momenteel heeft hij een andere baan,
doet aan een teamsport en is volop aan het daten.

Taakstraffen
Het jongerenwerk begeleidt jongeren met een taakstraf.
In 2018 ging het om 6 jongeren. De meeste taakstraffers ervaren hun straf als leerzaam. In sommige
gevallen leidt dit tot blijvend contact met het Jongerenwerk en ontwikkelt de jongere zich na het
beëindigen van de taakstraf positief.
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Jongerencoaching van A tot Zelf.
Het project is medio 2018 gestart voor Jongeren en Jong- volwassenen van 16 tot 30 jaar, met
problemen op het gebied van leren, werken en & of leefomgeving. Het is ontstaan vanuit een
initiatief van Welzijn Ermelo, waarbij jongerencoaches vanuit de (opgeheven) stichting JoCo zich
hebben aangesloten.
De coaching heeft als doel de jongere te stimuleren zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken
die voor zijn/haar toekomst belangrijk zijn.
Het is een vorm van licht preventieve ondersteuning, bedoeld om jongeren sterker te maken en
zwaardere hulpverlening te voorkomen.
De coach ondersteunt bij het aanleren van praktische vaardigheden die nodig zijn in de ontwikkeling
naar zelfstandigheid.
Een coachingstraject varieert van een half jaar tot een jaar.
Vrijwilligers, met kennis en ervaring met coaching, coachen de jongere, voor een periode van een
half jaar tot een jaar.
Waar gewenst kan er worden samengewerkt met netwerkpartners die bij de jongere betrokken zijn.
Van A tot Zelf maakt deel uit van het Maatschappelijk Werk van WE.
De jongere is zelf regiehouder en beheert de coachingsmap met daarin de inhoudelijke informatie/
rapportage.
In 2018 boden drie coaches coaching aan 10 jongeren .
Coachingsvragen waren:










Structuur/ invulling hebben in de dag
Vrijwilligerswerk oppakken
Hulp bij financiën
Hulp bij plannen school/ thuissituatie
Zelfredzaamheid en zelfstandig dingen uitvoeren
Hoe vul ik mijn vrije tijd in
Welke opleiding past bij mij
Hoe ga ik om met mijn emoties
Hoe krijg ik weer zelfvertrouwen.

Twee coaching trajecten werden succesvol afgesloten
Er is in de tweede helft van 2018 veel aandacht gegeven aan het bekend maken van het project bij
netwerkpartners als CJG, college Groevenbeek, leerplichtambtenaren, Sociaal Team, Mee Veluwe,
Klantmanager Meerinzicht o.a. middels onderstaande flyer/ poster. Het project wordt door hen als
een goede aanvulling gezien op bestaande ondersteuningsvormen gezien. De eerste
doorverwijzingen hebben inmiddels plaatsgevonden.

56

Uitspraken van jongeren over hun coaching :

Een jongen van 19 jaar gaf aan dat hij jongeren coaching zo fijn vond en dat
hij meerdere jongeren een coach gunt. “Je luistert goed naar me, en hebt mij
geholpen om dingen zelfstandig te doen. En ik heb daardoor ontdekt dat ik
het best zelf kan.
Ook heb ik tijdens de coaching ontdekt dat ik mij beter voel nu ik meer
structuur heb in mijn week. En ik heb weer vrijwilligerswerk opgepakt,
waardoor ik straks ook school weer kan oppakken.
Ik heb jongeren coaching echt nodig gehad om zover te komen”.

Een meisje van 19 jaar vindt jongeren coaching bij van A
tot Zelf laagdrempelig.
“ Het is fijn dat je over alles kan praten waar jij behoefte
aan hebt. Bij een psycholoog gaan ze graven in je verleden
en bij jongeren coaching mag jij zelf bepalen waar je het
over wilt hebben.
Ik heb meer balans gevonden tussen inspanning en
ontspanning waardoor het rustiger geworden is in mijn
hoofd”.

Het Taalhuis en Taalcafé
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.
Vanuit het Taalhuis werd in 2017 het Taalcafé ontwikkeld .
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.
Het taalcafé wordt elke maandagochtend gehouden in locatie Pinel en trok in 2018 tussen de 10 tot
15 bezoekers per keer.

Maatschappelijk werk
Naast het sociaal team heeft het maatschappelijk werk, als laagdrempelige basisvoorziening, een
belangrijke vangnetfunctie.
De positie van het maatschappelijk werk binnen de organisatie WE heeft als kracht dat er snel en
makkelijk geschakeld en doorverwezen kan worden, zowel vanuit andere diensten/ werkvelden WE,
als naar externe partijen.
Deze samenwerking/ doorverwijzing heeft een aantal voordelen voor de inwoner van WE:
- Problemen worden in onderlinge samenhang opgepakt.
- Het verhaal hoeft niet steeds opnieuw te worden gedaan
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Korte lijnen: er kan eenvoudig geschakeld / afgestemd worden, zowel intern als extern.
Er is weinig tijdverlies en bureaucratie: Geen uitgebreide intakes/ wachttijden.

De kerntaken die het maatschappelijk werk heeft zijn:
Kerntaak 1: Het bieden van psychosociale hulpverlening
Psychosociale hulpverlening is hulp bij problemen van mensen in hun relatie met de sociale
omgeving. De hulpverlening beoogt deze relatie in stand te houden, te herstellen of te verbeteren. De
uitvoering van de hulp vindt plaats in een proces van samenwerking met de cliënt en zijn omgeving.
De maatschappelijk werker hanteert een groot scala aan relationele beïnvloedingsmogelijkheden.
Kerntaak 2: Het bieden van concrete en informatieve hulpverlening
Concrete hulpverlening omvat het verlenen van diverse hand- en spandiensten, en is materiele
hulpverlening, gericht op het verbeteren van de bestaansvoorwaarden.
Informatieve hulpverlening omvat het verzamelen en verschaffen van informatie in het kader van het
hulpverleningsproces aan of ten behoeve van cliënten.
Kerntaak 3: Onderzoek en rapportage
Onderzoek en rapportage betreffen activiteiten die erop gericht zijn samen met personen hun sociale
situatie te verkennen. Met de uitkomsten daarvan kan de maatschappelijk werker een instantie, die
een voor betrokkene(n) belangrijke beslissing moet nemen, voorlichting of advies geven.
Onderzoek en rapportage behoren tot de taken van de maatschappelijk werker, aangezien
beslissingen van instanties van uiteenlopende aard medebepalend zijn voor het sociaal functioneren
van personen.
Teamwisselingen.
Evenals vorig jaar hebben zich binnen het maatschappelijk werk 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.
Ervaring van een cliënt van het maatschappelijk werk:
Een 24 jarige mevrouw heeft vanaf mei 2018 één keer in de maand
een gesprek met maatschappelijk werker WE.
Mevrouw is doorverwezen vanuit ROC naar maatschappelijk werk.
Ze had angst voor hulpverlening. Mevrouw geeft aan dat ze
maatschappelijk werk toegankelijker vindt dan de psycholoog. Ook
geeft ze aan dat de gesprekken verhelderend zijn en haar hielpen te
ontdekken hoe ze de strubbelingen/ problemen ook kan aanpakken.
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(Echt)scheidingsspreekuur
Vanaf november 2018 biedt het maatschappelijk werk een (Echt)scheidingsspreekuur.
Hier kunnen mensen met vragen rondom echtscheiding terecht.
Bij dit spreekuur is zowel een maatschappelijk werker als iemand van het Centrum voor Jeugd en
Gezin aanwezig.
Er wordt al regelmatig gebruik gemaakt van de spreekuren, waarmee zij voorzien in een behoefte.
Project Huurschuld.
Het project is gestart in 2016 en is een samenwerking met Uwoon.
Wanneer er sprake is van twee maanden huurachterstand, wordt er in een vroeg stadium contact
gezocht met de huurder. Een medewerker van Uwoon, brengt samen met een maatschappelijk
werker van WE een huisbezoek, waarbij ondersteunende hulp wordt aangeboden om het probleem
van huurachterstand op te lossen en waarbij onderliggende problemen worden aangepakt.
Het maatschappelijk effect is dat mensen worden geholpen en uithuiszetting wordt voorkomen.
Ging het in 2017 om 24 huurachterstanden, (7 nieuwe situaties en 17 doorlopend vanuit 2016)
In 2018 betrof het 41 situaties waarin sprake was van huurachterstand.
Totaal aantal aanmeldingen in behandeling project huurachterstanden
(aantal keren 'erop uit' met Uwoon)
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actie hulpverlening
geen contact (geen hulpverleningscontact)
informatie en advies
bemiddeling
procesmatige hulpverlening
totaal aantal bewoners benaderd

13
5
1
22
41

resultaten
betalingsregeling getroffen
nog contact deurwaarder (zonder regeling)
geen regeling
verhuisd/vertrokken

33
2
4
1

uitgezet
vier vonnissen tot ontruiming uitgesproken door rechter:
huisuitzetting
directe huisontruiming voorkomen
huisontruiming uitgesteld

1
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2
1

Huisbezoeken 75+
In het kader van vroegsignalering
Huisbezoeken 75+ zijn er afgelopen jaar 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.
Ook dit jaar viel op dat er de behoefte is 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/daginvulling 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.
Ouderenadvies
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 een probleem is.
De komst van ANWB- AutoMaatje biedt veel ouderen hierin een oplossing.
Ook zijn er ouderen die weinig behoefte aan activiteiten of sociale contacten hebben.
Hieronder enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Wellicht zo op het eerste oog niet heel
opzienbarend, maar voor de mens in kwestie soms van het begin van een (bescheiden)
koersverandering.
Via een bijeenkomst voor ouderen en wonen:
Mevrouw A, een weduwe van 72 jaar, met nogal wat lichamelijke beperkingen, zonder familie en
een klein netwerk. En een levensverhaal met veel onverwerkt verdriet. Na een aantal gesprekken en
in overleg werd zij vrijwillige gastdame.

“Ik voel me sinds lange tijd weer nuttig en gewaardeerd. Het voelt als een warm bad”.
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Via een Huisbezoek 75+:
Mevrouw B , een vrouw van 82 jaar, zeer slecht ter been. Bang in het verkeer, bang om te vallen,
door ervaringen hiermee. Wil graag nog naar de kerk en hiervoor mag ze geregeld meerijden met
andere kerkgangers. Ze heeft er een hekel aan mensen lastig te vallen. Maar ze moet ook regelmatig
naar het ziekenhuis. En ze heeft twee kinderen in Putten die ze graag wil bezoeken. Van één van hen
is zij mantelzorger. Ze heeft alleen AOW. Tegen de aanvraag van een Regiotaxipas zag ze enorm op.
“Die formulieren, die snap ik niet”. Gelukkig is de aanvraag, na het samen invullen, via de Wmo
gehonoreerd.
Via een klantmanager WMO:

“Praktische professionals, die zijn nodig, die moet je hebben. Aan dure praatjes, achter een
bureau bedacht, heeft niemand wat”.

N.a.v. een aanvraag voor huishoudelijke hulp bij de Wmo en een bezoek van de betrokken
klantmanager: de heer C, 67 jaar, woont sinds het overlijden van zijn ouders, 11 jaar geleden, alleen.
Hij heeft een verstandelijke beperking. Al jaren heeft hij nauwelijks contacten. Met slechts één broer,
die in Amersfoort woont, heeft hij wel contact. Die komt eens in de drie weken voor regelzaken. Een
zus is ernstig ziek, een andere broer heeft het contact verbroken. Meneer C leeft in een isolement.
Hij wandelt wel, en fietst, maar altijd alleen. Hij is schuw. Hij heeft in het verleden veel te maken
gehad met pesterijen.
Inmiddels bezoekt hij, na een kennismaking bij hem thuis en enkele vervolggesprekjes, eens in de
week De Baanveger. Meedoen aan een activiteit is (nog) een brug te ver, maar ernaar kijken, een
praatje maken met iemand achter de bar of met een bezoeker is net veilig genoeg.

“Je kan niet iedereen vertrouwen, dus je moet altijd op je hoede zijn”.
Via een
Praktijkondersteuner van de huisarts:
Mevrouw D, 80 jaar. Tot voor kort zeer zelfstandig en actief. Reisde alleen de wereld over. Reed met
veel plezier in haar auto. Kreeg een zeldzame ziekte, waardoor zij het zicht verloor aan één oog en
een reumatische klachten. De ene klacht volgt de andere op. Veel pijn en zeer beperkt in haar
bewegingen. Zij loopt nog slechts kleine stukjes, met een rollator. Zij betreurt het verlies van haar
zelfstandigheid en de “vreselijke afhankelijkheid”.
Komt nog bij dat zij haar enige dochter verloor, 2 jaar terug. Enige zoon, die veel voor haar wil doen,
verblijft geregeld voor langere tijd in de VS.

“In tegenstelling tot mijn natuur, voel ik me steeds somberder worden. Ik verlies mijn
zelfstandigheid en haat het om afhankelijk te zijn. De nadruk ligt soms zo op mijn lichamelijke
conditie, mijn bloeddruk en mijn suiker, maar dat ik zo terneergeslagen ben, dat baart me de
meeste zorgen”.
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Gehoord worden blijkt bijna altijd de meest primaire behoefte.
(“Soms word je zo moe van de stroom aan goedbedoelde adviezen”). En daarna, praktischer, een
leuke vrijwilliger van Automaatje, die meegaat naar het ziekenhuis. Of de markt.
Via een zoon:
Mw. D,(76) woont samen met haar zoon, na het overlijden van haar man. Mevrouw is beginnend
dementerend. Zij zit de hele dag op de bank. En heeft genoeg aan het gezelschap van haar zoon.
Maar de zoon maakt zich zorgen. Het is niet zijn bedoeling altijd thuis te blijven wonen. Bovendien
benauwt de emotionele druk hem. Moeder wil eigenlijk niets ondernemen. Niet alleen is zij
verlegen, maar zij is zich ook bewust van het feit dat ze dingen vergeet en de dagelijkse gang van
zaken niet helemaal meer overziet. Op uitnodiging kwamen ze samen langs. Mevrouw ging
schoorvoetend akkoord met het idee te komen kijken bij het dansen op de vrijdagochtend.
Inmiddels, maanden later, doet zij mee aan sommige dansen. Maar belangrijker nog: zij is
opgenomen in een groep. Het dansen, het samen koffiedrinken, het delen van lief en leed, het
gemist worden bij afwezigheid. En juist de laagdrempeligheid maakte dat ze akkoord ging te komen.
Een reguliere dans- of sportschool zou in haar geval veel te hoog gegrepen zijn.

Zoon: “het gaat nu best goed met mijn moeder. Maar het is fijn om te weten dat als
er bij vragen, twijfels of onzekerheden zijn, of de nood komt aan de man, er een plek
is waar we terecht kunnen”.

“Gewoon” een oudere zelf:
Mw. E belt om hulp bij haar administratie. Ook wil zij een computercursus volgen. En ze verlangt naar
gezelschap. Maar beslist geen hulpverleners. Ze haat hulpverleners.

“Die bemoeien zich met dingen die ik gewoon op mijn manier wil doen”.

Er volgt een huisbezoek om een beetje te bekijken wat nou precies gewenst is. In het grote
vrijstaande huis (met gigantische tuin) blijkt zich een opeenstapeling van boeken, papieren, kunst en
iets minder kunst en kledingstukken te bevinden. Ook riekt het er nogal.
Uit navraag bij de huisarts blijkt mevrouw bekend te zijn, inclusief het feit dat ze cognitief erg
achteruitgaat. Er was reeds getracht thuiszorg in te zetten, of een casemanager, maar beide kwamen
er bij mevrouw pertinent niet in.
Mevrouw B. is een artistieke, intelligente vrouw, sinds een jaar of vier weduwe. Kinderloos. Daar zij
niet gedwongen kan worden tot begeleiding of zorg, zolang zij geen gevaar is voor zichzelf of
anderen, is zij gebaat bij ondersteuning thuis. Door haar zelf geaccrediteerd.
Via de dienst “hulp bij administratie en financiën” is er vrijwillige hulp ingezet. Er is een vrijwilliger
gevonden die naast van een beetje hulp bij het ordenen in huis, gesprekken met haar voert en een
oogje in het zeil houdt. Een buurvrouw meldde dat het haar niet meer vertrouwd leek dat mevrouw
autoreed. Ze heeft kennisgemaakt met een vrijwillige vervoerder. Maatwerk, want de betreffende
persoon heeft het vertrouwen van mevrouw nodig. De computercursus kan ze nauwelijks volgen,
maar het houdt haar onder de mensen. Er is regelmatig contact met de ondersteuner GGZ van de
huisarts.
Uiteindelijk zal het niet meer gaan, maar vooralsnog mooi wel.
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Alzheimercafé
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.
Welzijn Ermelo werkt hierin samen met de lokale werkgroep Alzheimer Café, die jaarlijks de thema’s
van de avonden vaststellen en voorbereiden.
Thuisadministratie, Belastinghulp en Financieel Café
Deze drie projecten werden in 2018 door zo’n 25 vrijwilligers en 1 parttime beroepskracht uitgevoerd
en mogelijk gemaakt
Bij de laatste training die aan werd geboden in 2018 waren er geen vrijwilligers vanuit WE die
deelnamen omdat alle actieve vrijwilligers al voorzien waren van de aangeboden kennis/training.
De beroepskracht van WE is tijdens de laatste aangeboden training van 2 avonden wel aanwezig
geweest. Dit om de training ook zelf te ervaren en te zien of deze (nog) aan alle wensen voldoet of
dat er punten van aandacht zijn om de vrijwilligers nog gerichter te kunnen voorzien van de
gewenste kennis en kunde. De training (de eerst genoemde) werd gegeven samen met ZorgDat en
Humanitas.
In de bijeenkomsten werd aandacht besteed aan de technisch kant van het voeren van een
administratie, werden gespreksvaardigheden geoefend en was er aandacht voor signaleren
Daarnaast heeft een vrijwilliger van het financieel café deelgenomen aan een training over
laaggeletterdheid.
Thuisadministratie
De thuisadministratie biedt zowel kortdurende, 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).
Belastinghulp
In 2018 werden 143 belastingaangiften verzorgd door de vrijwilligers 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
Financieel Café
Deze laagdrempelige Inloop voor alle (kortdurende) vragen op financieel-administratief gebied werd
goed gezocht.
Het financieel café vindt wekelijks plaats en biedt laagdrempelige en vrij toegankelijke
ondersteuning bij een concrete hulpvraag van beperkte omvang die in één of een paar
vervolggesprekken/afspraken kan worden aangepakt.
Zo’n 184 vragen vonden in 2018 de weg naar het financieel café.
Een vaste groep vrijwilligers werkte samen om alle hulpvragen zo goed mogelijk te ondersteunen. Er
zijn korte lijnen met Thuisadministratie, Belastinghulp en Maatschappelijk Werk.
Door de korte lijnen met o.a. de coördinator en maatschappelijke werk komen eventuele signalen
van extra zorg ook spoedig op de gewenste plek terecht
Verder is er samengewerkt met Westerbeek COD BV, ZorgDat, 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.
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Daarnaast is er regelmatig contact met het Sociaal Team.
Uiteenlopende groepen hulpvragers wisten WE voor advies en hulp bij financiën/administratie te
vinden. Van jong tot oud, van mensen met een beperking tot mensen die in het verleden een eigen
onderneming hebben gehad.
Vrijwilligers van het financieel café melden een grotere toestroom te ontdekken en ervaren, waarbij
een wekelijkse bezetting van in ieder geval drie vrijwilligers dan ook gewenst is.

Dhr. K. → die zich positief uitsprak over de korte lijnen binnen WE en de snelle actie.
Meneer is vanuit maatschappelijk werk direct/snel aangemeld bij de coördinator
thuisadministratie. Na deze aanmelding heeft er gezien de haast, spoedig een
kennismakingsgesprek bij meneer thuis plaatsgevonden en is er binnen enkele dagen een
afspraak geweest met hulp van een vrijwilliger en de coördinator.
Er is gekeken naar de beschikbare vrijwilliger en een geschikte/goede match. Dit heeft
goed uitgepakt, binnen enkele dagen hebben hulpvrager. en vrijwilliger afgesproken en is
hulpvrager. ondersteund bij zijn hulpvraag.
Meneer vertelde erg blij te zijn met de ontvangen hulp en hoe hier door de verschillende
mensen op in zijn gesprongen. Hij vertelde dat dit hem erg goed deed en dat hij dit zo niet
had verwacht/durven hopen. Meneer vertelde dat hij het erg fijn vind dat hij op dit
moment geholpen kan worden door de verschillende mensen buiten zijn familie om.
Omdat zij vanwege privé omstandigheden op dit moment niet in staat zijn meneer volledig
te ondersteunen.
Meneer vertelde weer vertrouwen te hebben en energie te voelen om door te zetten
ondanks zijn huidige situatie.

Doorontwikkeling:
Intern is er maandelijks overleg rondom financiën , waarin WE medewerkers ontwikkelingen en
problemen die worden ervaren, bespreken/delen/aanpakken
Interne samenwerking kan nog verder worden uitgebreid, b.v. in relatie tot projecten als De Inloop en
Jongerencoaching van A tot Zelf.
Terugkijkend was het een druk jaar.
Door de goede organisatie en goede interne samenwerking met o.a. maatschappelijk werk zijn veel
inwoners geholpen met deze laagdrempelige hulpverlening bij hun vaak best complexe vraag.
Kledingbank
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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Welzijnsopdracht gemeente: Domein Vangnet
Doelgroep
Inwoners met verminderde zelfredzaamheid op meerdere domeinen waarvoor een integrale aanpak
en langdurige ondersteuning nodig is.
Ambitie:
De zorg voor kwetsbare inwoners is veilig gesteld
De rol van WE
Ondersteunt: We helpt mensen niet uit hun evenwicht te raken als gevolg van persoonlijke
beperkingen, emotionele gebeurtenissen en/of (maatschappelijke) omstandigheden. De
ondersteunende activiteiten en diensten van WE zijn gericht op bevordering of behoud van
zelfredzaamheid.
Binnen Domein Vangnet zijn meerdere werkvelden actief , m.n.:
- Receptie en beheerders
Sociaal werkers binnen het sociaal team + coördinatie
- Algemene Hulpdienst
- Jongerenwerk
- Maatschappelijk Werk
- Ouderenadvies
Beleidsdoelstelling 12
Kwetsbare inwoners ontvangen ondersteuning die zij zelf niet kunnen organiseren
Maatschappelijke effecten
Inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning ervaren dat zij beter mee kunnen doen door een
gekantelde benadering
Resultaten
•Er zijn een protocol en werkproces opgesteld met ketenpartners hoe zorgcoördinatie en
samenwerking vorm gegeven worden
•Er is een werkproces opgesteld en medewerkers zijn geschoold in het opstellen van
ondersteuningsplannen samen met zorgvragers en het netwerk
•Er is een voorstel opgesteld hoe invulling aan casemanagement gegeven wordt
Inzet WE

Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Inzet vrijwilligers voor
praktische ondersteuning,
onderhoud tuin, klusjes in en
om het huis, boodschappen,
computerhulp, taalles

Zelfredzaamheid
Langer zelfstandig kunnen
blijven wonen

Extra (thuis)zorg

Eenduidige werkwijze

Er wordt resultaatgerichter
gewerkt.

Onvoldoende resultaat
(te) lang begeleiden zonder
resultaat

Duidelijkheid m.b.t. taken
In geval er sprake van
casemanagement wordt per
casus aangegeven wie de
regiehouder is

Duidelijke en korte lijnen
Efficiënte werkwijze

“Van het kastje naar de muur”
gestuurd worden

Hulpdienst

Sociaal Team
-Leden van het sociaal team
zijn geschoold in de
doorbraakmethode
-Afspraken rondom
zorgcoördinatie zijn in
diverse maatschappelijke
velden vastgelegd.
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Beleidsdoelstelling 13
Inwoners kunnen zo dichtbij mogelijk ondersteuning krijgen
Maatschappelijke effecten
a. Er zijn minder inwoners die in een sociaal isolement verkeren
b. Inwoners zijn tevreden over de wijze waarop men de dag doorbrengt
Resultaten
•De pilot inloop GGZ wordt uitgevoerd in samenwerking met aanbieders van
maatwerkvoorzieningen en geëvalueerd
•Het sociaal team is actief op wijk-& individueel niveau en organiseert spreekuren, huisbezoeken en
themabijeenkomsten in de wijk
• In ondersteuningsplannen die samen met inwoners opgesteld worden wordt de invulling van een
goede dagbesteding opgenomen

Inzet WE

Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

De Inloop
Netwerkbijeenkomsten
Samenwerking met GgzCentraal

Om zo goed mogelijk aan te
sluiten bij behoeftes

Zorgaanbieders werken
complementair aan elkaar
- Kennis is gebundeld en
wordt benut.

Langs elkaar heen werken
“ concurrerend” denken/
werken i.p.v. aanvullend

Sociaal Team
Centrale locatie
Spreekuren en P.R.

Vergroten vindbaarheid

Meer inwoners en
organisaties weten de weg
naar het Sociaal Team te
vinden

Lang zoeken met kans op
verdwalen in het Sociaal
Domein

Beleidsdoelstelling 14
Kwetsbare inwoners bevinden zich in een situatie waarin problemen overzichtelijk en hanteerbaar
zijn
Maatschappelijke effecten
Er zijn minder mensen die acute problematiek hebben of niet zelfredzaam zijn op het gebied van
inkomen, wonen, sociaal netwerk en/of zinvolle daginvulling
Resultaten
•Het sociaal vangnetoverleg is geïntegreerd in het sociaal team
• Risicosituaties/ multiproblems zijn ingebracht bij het regionale expertiseteam of bemoeizorgteam,
bij Veilig Thuis of andere specifieke meldpunten
• Bij toegewezen casussen is bemoeizorg geboden en casemanagement gevoerd op basis van het
vastgestelde werkproces
• 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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Inzet WE

Waarom

Inloop
De Inloop.
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 GGZ- Centraal
en Welzijn
Maatschappelijk werk
Huurschuldproject samen
met UWoon. Wanneer er
huurschuld ontstaat wordt
er in een vroeg stadium
contact gezocht met de
huurder

.
Om mensen
ontwikkelingskansen te bieden

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

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Zinvolle tijdsbesteding , waar
mogelijk gericht op groei op
de participatieladder

Dat mensen niet zelfredzaam
zijn, niet mee kunnen doen in
de samenleving
Afhankelijkheid van
hulpverlening
Sociaal isolement

Vroegtijdig signalen oppakken
en ondersteunende hulp
bieden om de onderliggende
problemen op te lossen.

Huurschuld en onderliggende
problemen worden opgepakt
Problemen worden eerder
opgelost
Minder mensen met
problemen

Uithuiszetting
Ontsporing van financiële
situaties van huurders
Verergering van onderliggende
problemen,

Goede afstemming leidt tot
efficiënte dienstverlening

Duidelijk aanspreekpunt
Betere kwaliteit
dienstverlening

Onduidelijkheid t.a.v.
betrokken hulpverleners,
posities en
verantwoordelijkheden

Beleidsdoelstelling 15
Kwetsbare inwoners werken actief aan het behalen van het perspectief op volwaardige deelname
aan de samenleving
Maatschappelijke effecten
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
Inzet WE
Jongerenwerk
Taakstraf Jongeren
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Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Jongeren laten functioneren in
andere sociale omgeving.

Inzicht in eigen gedrag en de
gevolgen ervan.

Recidive en zwaardere delicten

Empowermenttraining

Ontwikkelen van
zelfvertrouwen jongeren

Jongeren die zelfverzekerd
zijn, zich durven laten zien.

Gepest worden, beïnvloedbaar
zijn, alleen voelen.
negatief zelfbeeld.

Hulpdienst, praktische
ondersteuning en sociale
ondersteuning
Inzetten van vrijwilligers

Om kwetsbare inwoners te
ondersteunen bij hun
zelfredzaamheid

Participatie, meer
volwaardige deelname aan
de samenleving

Sociaal isolement

Gelijkgestemden ontmoeten
elkaar

Sociale contacten/ zinvolle
vrijetijdbesteding
Herkenning

Isolement

Kennis opdoen en delen

Meer kennis en begrip
Ondersteuning
Verbinding
Verbeterde omgang met de
Problematieken

Onwetendheid
Te laat of niet herkennen
begrip
Niet goed weten om te gaan
met situaties
Onbegrip
Gevoel er alleen voor te staan.

Eén loket waar mensen terecht
kunnen, die op een andere
manier niet geholpen worden.

Met de zorgvrager is een
ondersteuningsplan
opgesteld, waarin ook het
netwerk is betrokken.
Waar mogelijk zijn
problemen met de zorgvrager
opgelost. In andere gevallen
is er gekeken naar een
andere oplossing, waaronder
doorverwijzing

Dat problemen niet worden
opgelost
( grotere ) Problemen
Escalatie.

De Inloop
Activiteiten voor speciale
doelgroepen:
-Disco voor Jou
-Computerclub
-Gameavonden voor
jongeren met Autisme.
-Vriendenkring voor
Jongeren met een lichtverstandelijke beperking
Ouderenadvies
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
Sociaal Team
WE heeft invulling gegeven
middels de coördinatie van
het ST. Daarnaast leverde
WE medewerkers aan het
ST en de voorzitter van MTwijkgericht werken
In 2018 behandelde het
Sociaal Team 183
casussen.( t.o.v. 154 in
2017 )
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5 Welzijn Ermelo: Organisatie in ontwikkeling
5.1

Kwaliteitsbeleid 2018

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.
Eind 2018 is er een externe audit uitgevoerd.
Hierin veel aandacht voor de interne maatregelen die zijn genomen en
beleidsdocumenten die WE heeft ontwikkeld in het kader van de
Algemene Verordening Persoonsgegevens die op 25 mei in dit jaar van
kracht is geworden.
WE heeft een positieve beoordeling gekregen.
In 2019 verloopt de termijn van het huidige kwaliteitscertificaat en zal er
opnieuw een kwaliteitsmeting plaatsvinden.

5.2 Wijziging in statuten

is met ingang van 2018 gaan werken vanuit een model van Raad van Toezicht, waarbij de
bevoegdheid van de directeur is gewijzigd in directeur/bestuurder en het bestuur de Raad
van Toezicht vormt.
De Raad van Toezicht is het afgelopen jaar uitgebreid van drie naar vier leden
5.3

Scholing

Ontruimingsoefening.
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 er sprake is
van situatie dat er een ontruiming van gebouw nodig is.
Op 3 juli werden in de panden aan het Raadhuisplein en de Baanveger, onder begeleiding van een
instructeur van een BHV-organisatie , ontruimingsoefeningen gehouden, waaraan alle
beroepskrachten deelnamen.
Zo weten onze medewerkers, adequaat en juist te handelen, wanneer dat nodig is.
Individuele trajecten.
Daarnaast volgen medewerkers individuele scholingstrajecten in het kader van
deskundigheidsbevordering/ bijscholing/ persoonlijke ontwikkeling.
In 2018 waren dat:
- Cursus: Leren van vreemden
- Basistraining Thuisadministratie
- Vakopleiding Schuldhulpverlener
-Traject Consciousness coaching Opleiding
- HBO Eventmangement
- Cursus Presenteren met overtuiging
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5.4
Vrijwilligersbeleid
De organisatie is grotendeels gebouwd op de inzet van de vele vrijwilligers.
In 2018 groeide het aantal vrijwilligers, actief binnen WE van 300 naar 325.
Dit als gevolg van de projecten AutoMaatje en Jongerencoaching van A tot Zelf.
-Invoering Verklaring Omtrent Gedrag VOG
Uitvoering VOG- beleid.
Welzijn Ermelo is in 2018 gestart met de uitvoering van haar VOG- beleid.
Van bestaande vrijwilligers wordt dit gefaseerd uitgevoerd.
De eerste groep, vrijwilligers die actief zijn in thuissituaties, is een VOG-verklaring gevraagd.
Komend jaar wordt dit gebreid naar alle vrijwilligers conform de gemaakte afspraken
Van nieuwe vrijwilligers, gestart in 2018, werd voorafgaand aan hun werkzaamheden een VOG –
verklaring gevraagd..
- Pasjes
In aanvulling op de VOG geldt voor vrijwilligers die in de thuissituatie komen een identificatieplicht.
Hiervoor Zij kunnen zich legitimeren met een vrijwilligerspas van WE.
-Webmail in het kader van de AVG.
Vrijwilligers die vanuit hun functie te maken hebben met uitwisselen van vertrouwelijke persoons
informatie hebben van de organisatie een webmailadres gekregen.
Hiermee vindt de communicatie in een beveiligde afgeschermde omgeving plaats.
5.5
Vrijwilligersvertegenwoordiging
Welzijn Ermelo vindt het van groot belang dat de vrijwilligers een duidelijke positie hebben in de
organisatie.
Vanaf medio 2017 kent WE een VrijwilligersVerTegenwoordiging (VVT) met een eigen 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. Zij brengt gevraagd
en ongevraagd advies uit aan de directie over alle zaken die vrijwilligers aangaan. De
vertegenwoordigers van de VVT (VrijwilligersVerTegenwoordiging) hebben in 2018 om moverende
redenen hun functie neergelegd. Het bleek moeilijk nieuwe vertegenwoordigers voor de VVT te
vinden, waarna is besloten steekproefsgewijs de vrijwilligersgroepen te raadplegen over zaken die
met vrijwilligersbeleid te maken hebben.
De VVT is onder meer betrokken geweest bij :
-De voorbereiding van de Invoering Verklaring Omtrent Gedrag, de VOG.
-Veilig werken
 Klachtenregeling
 Protocol ongewenste situaties
 Procedure melden incidenten
Daarnaast heeft de VVT een uitgebreide enquête gehouden onder de vrijwilligers.
De directie is de leden van de VVT dankbaar voor haar bijdrage en inzet voor de organisatie.
Door regelmatig aanwezig te zijn bij de verschillende vrijwilligersoverleggen hoopt de directie
voldoende informatie te krijgen over wat er speelt onder vrijwilligers en te horen wat zij aan
ondersteuning nodig hebben en waar wensen en behoeftes liggen.
5.6 Administratieve organisatie.
Er is in 2018 intern hard gewerkt om weer een Goedkeurende Accountsverklaring te verkrijgen.
Dit met positief resultaat.
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