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1. Voorwoord
		Jaarverslag 2019
Met trots kijk ik terug op 2019. Een
jaar waarin we de positieve lijn
van 2018 hebben voortgezet. In dit
jaarverslag 2019 kunt u lezen aan
welke maatschappelijke effecten en
resultaten is gewerkt. Dat laten we
zien door aan te geven wat onze inzet
is geweest, waarom we dat hebben
gedaan, wat het heeft opgeleverd, maar
ook wat het heeft voorkomen. Dit geeft
een mooi beeld van het welzijnswerk in
Ermelo.
De relatie met onze opdrachtgever, de gemeente
Ermelo, heeft zich ook in 2019 verder positief ontwikkeld.
Er kwam onder andere tot uiting dat we elkaar makkelijk
weten te vinden, trends en ontwikkelingen makkelijk
bespreekbaar waren. Daarvoor is en was de relatie
met het college en beleidsambtenaren prettig en
constructief.
Daarnaast is ook de relatie met al onze netwerkpartners
versterkt. In 2019 hebben we met alle belanghouders
gesprekken gevoerd. Van hen willen we graag weten
hoe ze onze samenwerking, kwaliteit van onze
werkzaamheden en deskundigheid ervaren. Als
netwerkorganisatie is het voor ons belangrijk te weten
hoe onze netwerkpartners ons ervaren, horen we graag
wat goed gaat en wat beter kan. Daarnaast weten we
elkaar makkelijk 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 eerder gezamenlijke
waarden, normen en gedragingen vastgesteld.

Het Inspiratieontbijt dat we in april hadden
georganiseerd, inspireerde de aanwezige
netwerkpartners ook tot nadere samenwerking.
In 2019 is in samenwerking met de gemeente Ermelo
een stap gezet om de verantwoordingswijze en de
werkzaamheden van Welzijn Ermelo en de resultaten
die deze opleveren zichtbaarder te maken. Deze
wijze van verantwoording zal plaatsvinden op basis
van indicatoren. Het doel is de kwaliteit meetbaar
maken. Hiervan leren we en op basis hiervan kunnen
we verbeteringen aanbrengen (bijsturen). Dit allemaal
vanuit het doel om de inwoner zo goed mogelijk te
ondersteunen daar waar hieraan behoefte is in relatie
tot de effecten die wij met elkaar willen bereiken op het
gebied van zelfredzaamheid, sociale cohesie, voorkomen
is beter dan genezen, van formeel naar informeel etc.
Onder begeleiding van twee externe adviseurs is een
proces gestart dat heeft geleid naar drie resultaten:
1. Beschreven uitgangspunten, maatschappelijke 		
effecten en indicatoren die breed gedragen zijn;
2. Stakeholders zijn betrokken bij de ontwikkeling 		
en daardoor mede-eigenaar van inhoud en proces;
3. Raamwerk voor jaarplan 2020 en jaarverslag 2019.
In 2019 is er een personele wijziging geweest. Voor het
project Ermelo Mobiel is voor ANWB AutoMaatje heeft
de parttime medewerker afscheid genomen en hebben
collega’s deze werkzaamheden overgenomen.
Het overleg met de PVT (PersoneelsVerTegenwoordiging)
heeft volgens planning viermaal plaatsgevonden. Met
de PVT zijn Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en
aanpassing Reiskostenvergoedingen afgestemd.
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.
Maandelijks waren ook de Vakgroepoverleggen
Wijkgericht werken, Steunpunt Vrijwilligerswerk
en Hulpdienst, Jongerenwerk/Ouderenwerk,
Maatschappelijk werk, Financiële Dienstverlening,
en Ouderenwerk/Mantelzorg. Tijdens deze
Vakgroepoverleggen wordt de voortgang van de
werkzaamheden inhoudelijk besproken en afgestemd.
Welzijn Ermelo heeft het afgelopen jaar opnieuw
aantoonbaar gewerkt aan het realiseren van het
kwaliteitsbeleid en het werken aan klanttevredenheid.
De organisatie ontvangt een hernieuwd certificaat
als bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem is
getoetst door een externe, onafhankelijke organisatie.
Op 02 december 2019 heeft de audit voor her certificatie
plaatsgevonden. In de ISO 9001:2015 versie wordt vooral
nadruk gelegd op: het omgaan met en voldoen aan
eisen en verwachtingen van stakeholders en klanten, het
beheersen van risico’s en benutten van kansen, en het
voldoen aan wet- en regelgeving.
In het rapport van 06 december 2019 is opgetekend: ‘Al
sinds de eerste audit van 2016 is duidelijk waarneembaar
dat WE voortdurend alert is op signalen vanuit de
maatschappij, het ontwikkelen van nieuwe diensten
die inspelen op deze signalen, het door ontwikkelen
van bestaande diensten en het goed benutten van in
de organisatie aanwezige kennis, ervaring en data. WE
heeft een scherpe externe blik en is in staat om nieuwe
diensten te ontwikkelen die goed aansluiten bij de
bestaande diensten en die voorzien in een behoefte bij
de doelgroepen.’

In 2019 zijn nieuwe diensten ontwikkeld. Nieuwe
initiatieven waren bijvoorbeeld:
• Ermelose maatjes;
• Steunpunt Wijk West i.s.m. Westerkerk;
• Financiële APK;
• Vroegsignalering laaggeletterdheid, en schulden;
• Signaleren niet-pluis, laaggeletterdheid, beginnende
dementie en armoede;
• Registratieformulier Straathoekwerk;
• Inrichting buurttuin IJsbaanweg – Ermelo Zuid;
• Samenwerking Ermelo-breed t.b.v. maatschappelijke
begeleiding Nieuwkomers;
• LHBTI vriendelijk ondersteunen;
• Dementie vriendelijk ondersteunen;
• Uitgave informatiegids voor ouderen en
mantelzorgers;
• Verantwoorden op basis van maatschappelijke
effecten;
• Koppeling registratiesysteem SW Office – agenda
website.
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
maken we Welzijn Ermelo 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 2019.
Jules Dutrieux
Directeur-bestuurder
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2. Inleiding
In dit verslag is beschreven hoe WE
uitvoering heeft gegeven aan haar
werkplan, welke resultaten dit heeft
opgeleverd en tot welke effecten deze
inzet heeft geleid.
Dit samen met de vele vrijwilligers
en in samenwerking met de
samenwerkingspartners.
Welzijn Ermelo wil zo laten zien wat zij, als lokale
integraal werkende welzijnsorganisatie, heeft gedaan
om de in het jaarplan 2019 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.
Welzijn Ermelo was in 2019 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;
Samenleven, Meedoen en Vangnet.
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
zich ingezet om de aan haar gestelde Welzijnsopdracht
zo goed mogelijk uit te voeren.
Hierbij was ook de bijdrage en inzet van Welzijn
Ermelo aan het LeefbaarheidsTeam en het Sociaal
Team van grote betekenis bij de uitvoering van haar
werkzaamheden. Dit gold zowel in de wijken en buurten,
op de centrale locaties van WE, als ook bij de diensten
die mensen thuis ontvingen.

In het WIEL is de dynamiek van de samenleving, met
daarin de onderlinge verbindingen tussen de domeinen,
goed zichtbaar. Dit geldt ook voor de verschillende en
wisselende rollen die burgers en professionals hierbinnen
aannemen.
WE leverde haar bijdrage vanuit haar onderstaande visie
en missie:
Visie: Iedereen doet mee
Welzijn Ermelo inspireert en ondersteunt inwoners van
Ermelo in het regie voeren over het eigen leven. Hierdoor
draagt zij bij aan de vitaliteit van de 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 steun 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.
De drie belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:
• Ondersteuning dicht bij huis;
• De burger centraal;
• Burgerkracht.

Jaarverslag 2019
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3. Welzijn Ermelo
		in het Sociale
		Domein
WE als verbindende schakel
Welzijn Ermelo wil de verbindende schakel zijn binnen
het sociaal domein van de gemeente Ermelo
In de eerste helft van 2019 heeft de directeurbestuurder bezoeken afgelegd bij belanghouders en
netwerkpartners, UWoon, CJG, Icare, Politie, Tactus,
GGZ, ZNWV en MeerInzicht.
Doel van de gesprekken: input ophalen voor ons
strategisch meerjarenplan, voor het stellen en
aanscherpen van de doelen voor de komende jaren.
De gesprekken gingen over welke verbindingen er zijn,
wat onze gezamenlijke belangen/doelen zijn, welke
verwachtingen we van elkaar hebben, hoe de toekomst
zich ontwikkelt voor onze partner en de invloed hiervan
op WE en eventueel onze rol daarin.
Verdere vragen waren gericht op:
• tevredenheidsbeoordeling kwaliteit van
dienstverlening;
• ontwikkelingsbehoefte;
• samenwerking.

•

De sector in het algemeen zou meer werk moeten
maken van marketing en ondernemerszin.

Versterken van de keten in het sociaal maatschappelijke
domein, het ondersteuningsnetwerk.
De drie domeinen
Het Sociale Domein kan worden opgedeeld in drie
domeinen: Samenleven, Meedoen, Vangnet.
Welzijn Ermelo is in alle drie de domeinen actief en
werkt vraaggericht en dicht bij de burgers: zichtbaar en
vindbaar.

3.1 Samenleven in Ermelo
In de wijken
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 wijken buurtverenigingen.

Belanghouders gaven aan dat ze tevreden zijn over de
kwaliteit van de dienstverlening van en samenwerking
met WE. Belanghouders zijn over het algemeen goed op
de hoogte van wat WE te bieden heeft, daarnaast gaven
ze aan dat WE hen ook goed weten te vinden. Men is
zeer tevreden over de samenwerking met WE en Sociaal
Team.
Punten van aandacht (ontwikkeling) zijn:
• Weten medewerkers precies wat ze elkaar te bieden
hebben. Verbinden op uitvoeringsniveau

Met wijkvereniging Speuld is er samengewerkt ten
behoeve van de ouderen in Speuld. Welzijn Ermelo heeft
daar de activiteiten van Speuld Plus ondersteund.

Jaarverslag 2019

Samenvatting Speuld Plus 2019
• 9 januari, 20 personen, de middag begon
met het geheugenspel. Aansluitend was het
“nieuwjaar stamppot buffet” . Wouter heeft
het Petitfour geschonken en het toetje. De
middag is besloten met het voorlezen van een
verhaal door Nely.
• 6 februari, Gast spreker De heer van Loo met
Mevr. Schriever uit Ermelo. Onderwerp was de
gezondheid zorg in Ermelo in het verleden. Er
was een traktatie van Dirk en Corrie omdat zij
50 jaar getrouwd waren geweest.
• 6 maart, 20 personen, crea middag onder
leiding van Dicky, een voorjaars krans met
sneeuwklokjes. Oproep om mee te doen met
het 100 jarig bestaan van de school. Gerda
zorgde voor de taart.
• 3 april, 19 personen aanwezig voor de spel
middag, info uitstapje in mei. Spel middag,
1 – 100, verder diverse spelletjes, om de 15
minuten wisselen. 3 soorten gebak van Gerda.
• 4 april, Nely en Jan op bezoek bij welzijn
Ermelo. Nuttig gesprek over en weer.
• 16 april vrijwilligers vergadering bij Gerda in de
woonkamer. Diverse ideeën voor Speuld Plus
werden besproken. O.a. het idee om leden van
het college van Burgemeester en wethouders
van Ermelo uit te nodigen. Er is ook gesproken
om Derks van de schoenen speciaal zaak uit
Harderwijk uit te nodigen.
• 1 mei uitstapje naar Genemuiden, 43 personen
in de bus. Sponsors: Navobi, Klaremelk, Arjo,
Bas Verbeek. Er is een bezoek gebracht aan
de Sluuspoort, het tapijt museum en boerderij
Pelleboer met vogelsafari.
• 12 juni 20 personen, info 100 jarig bestaan
van de school. Koersbal en samen een
broodmaaltijd gebruikt, met soep en
kroketten.
• 14 juni uitstapje vrijwilligers. Bezoek De
Minkhof in Bemmel, een heel bijzonder project
voor ouderen dagbesteding. Daarna fietstocht
met gehuurde elektrische fietsen door het
land van Maas en Waal. Afsluiting diner
Steakhouse Amadeus in Wekerom.
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11 juli, het jubileum van de Speulderbrink
wordt gevierd met o.a. een markt op het
schoolplein. Daar hebben Speuld Plussers
voor koffie gezorgd. Er was een kraam waar
aardbeienjam uit de dorpstuin en sla verkocht
werd voor het goede doel. Ook werden er
diverse producten en artikelen verkocht die
door Speuld Plussers waren geschonken.
Augustus, de zomer uitnodigingskaarten
worden weer gepost bij alle mensen die tot
onze doelgroep behoren.
4 september, 23 personen aanwezig, 3 nieuwe
gezichten. Traktatie van Jan en Ade Overeem,
50 jaar getrouwd. Er werden weer enkele
van harte beterschap kaarten verstuurd aan
mensen die met ziekte te maken hebben. Er
werd gestart met 1 ronde 1-100. Verder was er
deze middag iemand van de brandweer die
een prestentatie heeft verzorgd met als doel
om brand te voorkomen, preventie.
2 oktober, uitstapje naar het provincie huis
in Arnhem. 26 personen aanwezig plus 5
vrijwilligers (Nely kon niet aanwezig zijn)
.We zijn met 7 auto’s op pad gegaan, enkele
gast chauffeurs. In Arnhem waren we te
gast bij het CDA. Bea Schouten heeft verteld
over de taken van de provincie. Daarna
een rondleiding door het provinciehuis.
Aansluitend een bezoek gebracht aan het
Air Bron Museum. Op de terugweg een
pannenkoek gegeten in Harskamp. 20.00 uur
waren we weer in Speuld.
13 november, 26 personen, excursie naar
de melkvee boerderij van familie Korevaar
in Staverden. Gerda verzorgt wederom het
lekkers bij de koffie, Anja heeft stukjes kaas en
plakjes worst geregeld. Koffie en drankjes zijn
geschonken door fam. Korevaar.
4 december, 20 personen aanwezig, het
sinterklaas spel gespeeld.
Na afloop van de bijeenkomst hebben we als
vrijwilligers groep vergaderd bij de Snackbar
t,Speuldje, daar zijn de plannen voor het
komende jaar besproken.
Eind december, de kerstkaarten met de
uitnodiging voor de bijeenkomsten van
het nieuwe jaar worden weer gepost bij de
mensen waar Speuld Plus voor bedoeld is.
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* 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

Grootste verschillen tussen 2018 en 2019 qua cijfers:
De sociale activiteiten zijn verdrievoudigd. Het aantal activiteiten in de openbare ruimte zijn sterk gedaald.
Oorzaken daarvan:
• De opbouwwerker heeft de opdracht voor 2019 gekregen om zich meer bezig te houden met de
sociale initiatieven van bewoners en heeft deze opdracht uitgevoerd. Dit leverde versterking van de
samenwerking op, zoals in wijk West, waar met de Westerkerk en de wijkvereniging West maandelijkse
koffieochtenden tot stand kwamen.
Een andere samenwerking was die met de Fietsersbond, de gemeente Ermelo en Welzijn Ermelo. Zij
organiseerden samen met het Leefbaarheidsteam Ermelo de fietsinformatiedag voor senioren.
• Aanscherping van de taakverdeling tussen Team Wijk Service en het Leefbaarheidsteam. Het
Leefbaarheidsteam heeft zich meer bezig gehouden met de initiatieven van bewoners en minder met
renovatiewerkzaamheden van TWS waarbij de bewoners betrokken willen zijn. Meer bewonersinitiatieven
versus minder bewonersparticipatie.
• Urenvermindering van de wijkregisseur + langdurige afwezigheid van de wijkregisseur, verminderde
inzetbaarheid van het secretariaat van TWS voor het Leefbaarheidsteam.
Activiteiten, uitgeplitst op wijk en categorie
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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.
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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 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
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De Website van het Leefbaarheidsteam heeft een
interactief deel waarop inwoners digitaal actief kunnen
zijn.
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Het LeefbaarheidsTeam heeft in 2019 de ontstane
contacten met inwoners (individueel en georganiseerd)
onderhouden en uitgebreid. Hierdoor konden diverse
initiatieven vanuit inwoners worden ondersteund.

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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Jaarcijfers 2019
Tabel: activiteiten, uitgesplitst op categorie en wijk

ac

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 en 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.

Hierdoor hebben honderden mensen elkaar ontmoet,
kennis gemaakt met de buurt of contacten verdiept.

Jaarverslag 2019
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Het Leefbaarheidsteam nam het afgelopen jaar verder
deel aan landelijke en lokale initiatieven:
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Verspreiding activiteiten in categorieën

Vuurwerk ophaalactie
Op eigen initiatief hebben buurtbewoners van het
Kwetternest samen met de kinderen op woensdag 2
januari 30 zakken gevuld met vuurwerkafval. Het is
de bedoeling dat deze succesvolle actie komend jaar
uitgebreid wordt naar heel Ermelo.
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Afgelopen jaar konden de bewoners van de Hoge Kamp
als eerste buurt via de nieuwe speeltuin-tool aangeven
welk speeltoestel er in de speeltuin moet komen te
staan. Alle antwoorden zijn gebundeld en aan de hand
van deze voorkeuren zijn er toestellen geplaatst.
Nu het mooie weer er aankomt kunnen de kinderen
spelen in de heringerichte speeltuin.
De speeltuin-tool is te vinden op de website van het
leefbaarheidsteam.
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Speeltuinen

* 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.
Een aantal nieuwe initiatieven die in 2019 van de grond
kwamen:
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Elke eerste donderdag van de maand is er voor de
bewoners van Ermelo West een Inloopochtend om mede
wijkbewoners te ontmoeten. Tussen 10 en 12 uur kan
er koffie, thee of fris worden gedronken. Iedere maand
is er een spreker die kort iets vertelt over een actueel
onderwerp. Bij mooi weer wordt buiten gezeten op
de parkeerplaats van de Westerkerk, dat dan wordt
omgetoverd tot een heus terras.
Op 5 september kwam om half elf kwam er iemand
vertellen wat een hulphond kan doen voor zijn/haar
baas en laat daarvan ook wat zien.
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Burendag;
Leukste straat van Ermelo;
Landelijke Schoonmaakdag;
Nationale Pannenkoekendag;
Landelijke Buitenspeeldag;
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.
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Overzicht van de verdeling
in de wijken activiteiten
Fietsinformatiedag
Start Inloopochtenden in Ermelo-West
Op initiatief van Wijkvereniging West en in
samenwerking met de Westerkerk en Welzijn Ermelo
wordt er maandelijks een koffie-ontmoetingsochtend
georganiseerd in de Westerkerk.

Op donderdag 11 april is een fietsersinformatiedag
gehouden. Een kleine 20 senioren is bij elkaar gekomen
voor een dag vullend programma over veilig fietsen.
Senioren kwamen zowel met de gewone fiets als met
een e-bike.
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Het programma was heel divers. Zo kon op een
fietsparcours de eigen behendigheid getest worden en er
werden oefeningen met een bewegingsdocent gedaan.
Ook de fietsenmaker was aanwezig om de fiets te keuren
en informatie te geven over e-bikes. Na een lekkere lunch
werd er een gezamenlijke fietstocht gemaakt.
Tot slot konden er vragen gesteld worden aan wethouder
Vogelsang en diverse verkeerssituaties uit het Ermelose
werden met hem doorgenomen.
Deze dag is georganiseerd door de Fietsersbond, in
samenwerking met de gemeente Ermelo, Welzijn Ermelo
en het Leefbaarheidsteam Ermelo.
Trends Wijkgericht werken
Overlastsituaties
Signaal vanuit het Wijkgericht werken
(Buurtbemiddeling, Sociaal Team en
LeefBaarheidsTeam):
in overlastsituaties, ontbreekt het aan middelen en
doorzettingsmacht. Inwoners ontvangen vaak hulp
en begeleiding in het vrijwilliger kader. Dit maakt het
moeilijk om acties in te zetten.
Opschaling is dan een optie, maar brengt vaak
complexiteit met zich mee en vraagt veel tijd.
In de tussentijd kan er weinig worden gedaan om
problemen op te (helpen) lossen. Het komt regelmatig
voor dat de problematiek duidelijk is en de juiste partijen
betrokken zijn, maar dat gewenste/ nodige interventies
niet kunnen worden uitgevoerd.
Het MT van het Sociaal Team zal in 2020 verder
aandacht geven aan hoe de doorzettingskracht beter te
organiseren is.
Initiatieven vanuit de Samenleving &
Leefbaarheidsteam.
Wat we dit jaar meer terug zien in de initiatieven en
vragen van bewoners:
• Meer aandacht voor relaties, omgang van bewoners
onderling
• Aandacht voor duurzaamheid: het
LeefBaarheidsTeam is betrokken bij het
klimaatatelier en verduurzaming/wijk van het gas af
in West
• Aandacht voor omgevingskwaliteit: zo is
bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen nu de
norm, hiervoor zijn de nodige faciliteiten rondom
huis nodig. Bewoners hebben daar vragen over en
wensen dat de omgevingskwaliteit op orde wordt
gebracht; zoals voldoende bomen i.v.m. hittestress,
voldoende bankjes zodat ze kunnen wandelen, e.d.

Welzijn Ermelo

De Inloop/ Loketfunctie: het hart van het
Welzijnswerk
Het belang van accommodaties
Het Sociaal Werk kenmerkt zich doordat zij goed
vindbaar is, de toegang laagdrempelig en een groot
bereik kent. De Inloopfunctie vormt de basis van
het Welzijnswerk. Welzijn Ermelo heeft drie hoofdaccommodaties waar de inwoners van Ermelo gewoon
binnen kunnen lopen.
De reden dat mensen binnenkomen is nooit zomaar.
Mensen komen altijd binnen óf vanuit een behoefte aan
ontmoeting óf binnen met een vraag.
•
•
•

Voor Jongeren is dat het Jongerencentrum Plaza
Voor Volwassenen is dat de Inloop Pinel
Voor Ouderen de Baanveger (en wijksteunpunten:
Noord; naar verwachting de Buurtkamer in
het Kroondomein (vervanging Orangerie) en
Oost:Triade.

De locaties werden het afgelopen jaar druk bezocht,
wekelijks door ruim duizend inwoners voor alles op het
gebied van Welzijn: met vragen, voor deelname aan
ontmoetingsactiviteiten, het doen van vrijwilligerswerk,
welzijnsdiensten; zoals de hulpdienst, maatschappelijk
werk, adviesgesprekken, maar ook om gewoon een kopje
koffie te drinken.
Centraal staat de sociale ontmoeting. Hiermee bereikt
WE veel inwoners en is hiermee het loket voor alle
welzijnsvragen en toegang naar diensten en activiteiten.
Inwoners komen zowel uit eigen initiatief, of komen met
een andere bezoeker mee (om eens een kijkje te nemen
of het wat voor hen is). Een duidelijk trend is de toename
van het aantal doorverwijzingen door netwerkpartners,
o.m. vanuit Meerinzicht, Sociaal Team, Huisartsen,
Thuiszorgorganisaties. Zij wijzen inwoners op de
mogelijkheden van Welzijn Ermelo en/of nemen contact
op met de sociaal werkers voor overleg.
Sociale activiteiten
De sociale activiteiten vormen de ruggengraat van het
Welzijnswerk.
De zelfredzame inwoners ontplooien vele activiteiten
die kunnen worden ingedeeld als:- educatief- creatiefrecreatief en - sportief van aard.
Totaal gaat het hierbij om enkele tientallen activiteiten
voor jong tot oud: variërend van kickboksen tot
bloemschikken. Een goed beeld hiervan is te vinden op
onze website. www.welzijnermelo.nl
Een deel van de activiteiten vindt plaats in eigen beheer
van de organisatie en een deel door diverse clubs en
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verenigingen binnen hun sociaal verband.
Bij beiden staat de sociale ontmoeting centraal.
Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn hierin
de sleutelwoorden. Wekelijks ontmoeten honderden
inwoners van Ermelo elkaar in de diverse locaties van WE.
Uitgangspunt is dat het eigenaarschap bij inwoner ligt
en de beroepskracht faciliterend en ondersteunend is.
De vele mogelijkheden en de reuring die hierdoor
ontstaat bieden ruimte voor minder zelfredzame
inwoners om mee te doen. Vrijwilligers en
beroepskrachten zetten zich hiervoor in. Dit betekent;
maatwerk leveren: passend bij de interesse en
mogelijkheden van ieder persoon.
Aandachtspunt is ervoor te zorgen dat er voldoende
draagkracht is/ blijft om het toenemend aantal mensen
met een begeleidingsvraag op te nemen binnen de
reguliere activiteiten, zodat zij een plek vinden en
kunnen meedoen.
Ondersteuning Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving en leveren
een grote bijdrage aan het welzijn van de inwoners van
Ermelo.
Welzijn Ermelo heeft naast de eigen vrijwilligers ook een
brede taak voor alle vrijwilligers van Ermelo.
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Ermelo is een
vraagbaak voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties,
promotor van vrijwilligerswerk en bemiddelaar tussen
vrijwilligers en organisaties.
Om vrijwilligers voldoende toe te rusten voor
hun werkzaamheden organiseert het Steunpunt
bijeenkomsten t.b.v. deskundigheidsbevordering.
In 2019 werden er 4 vrijwilligers trainingen gegeven
aan vrijwilligers in Ermelo, waaraan 43 vrijwilligers
deelnamen.
Voor organisaties was er een voorlichtingsbijeenkomst
over geweld in huiselijke kring, waarbij de coördinatie bij
Welzijn Ermelo lag.
Het Lokaal Platform Informele Zorg ontving een training
van Movira over Huiselijk Geweld.
Daarnaast waren er 4 bijeenkomsten, met name gericht
op uitwisseling, ervaring en knelpunten binnen de
informele zorg. Uitbreiding was er met o.a. het Sociaal
Team, stichting De Ontmoeting,
Het Regionaal Platform Informele Zorg organiseerde
drie bijeenkomsten, waaraan een afvaardiging deelnam
van vrijwilligersorganisaties uit de vijf gemeenten op de
Noord Veluwe.
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De vacaturebank
Het hart van het Steunpunt Vrijwilligerswerk is de
vacaturebank. Vrijwilligersorganisaties laten daarop
weten wat ze zoeken en vrijwilligers kunnen aangeven
dat ze interesse hebben in de vacature of de klus.
Daarnaast wil het Steunpunt Vrijwilligerswerk het de
(toekomstige) vrijwilligers zo makkelijk mogelijk maken
bij de uitvoering van hun taken als vrijwilliger. Hierbij
gaat het niet alleen om het helpen bij het vinden van
geschikt vrijwilligerswerk, maar ook bijvoorbeeld bij het
behartigen van belangen en met vragen over zaken rond
het vrijwilligerswerk. Daarbij kunt u zoal denken aan
vragen over de vrijwilligersvergoeding of hoe het zit met
vrijwilligerswerk en het ontvangen van een uitkering.
Sociaal Betrokken Ondernemen
Het Steunpunt richt zich ook op Sociaal Betrokken
Ondernemen.
In samenwerking met onder meer het RABO
Stimuleringsfonds, wordt hiervoor jaarlijks De Beursvloer
Ermelo georganiseerd.
De beursvloer heeft een vaste plek in het
maatschappelijk betrokken ondernemen.
Op 16 januari 2019 vond de Beursvloer plaats in locatie
Groevenbeek.
Er werden volop matches gemaakt tussen lokale
ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Ook dit jaar trad een enthousiaste Hans van Zetten op
als speaker om verslag te doen van de gesloten matches
en de aanwezigen aan te moedigen.

45 matches werden
gesloten,
de matchwaarde
bedroeg € 49.550

Eén van de matches:
Héél Ermelo beweegt in
actie in de IJsvogel
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Maatschappelijke stage: MaS
Het doel hiervan is dat leerlingen kennismaken en
ervaring opdoen met vrijwilligerswerk. Zo 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.
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 deden 781 leerlingen van Groevenbeek een
maatschappelijke stage.
Overzicht stages
Aantal stagebieder met vacature:
380
Aantal aangeboden vacatures: 		
726
Aantal gelopen stages van leerlingen
uit Ermelo:				781
(van de totaal 1723 leerlingen)
Aantal gelopen stages:
creatief: 				72
gehandicapten: 			84
goede doelen: 				77
horeca: 				66
ICT & media: 				31
kinderen: 				313
klussen: 				50
kunst & cultuur: 			
58
medemens: 				221
natuur & dier: 				79
onderwijs & educatie: 			
50
organiseren: 				77
ouderen: 				98
religie & levensbeschouwing: 		
37
schoolklussen: 				175
stages sport & games: 			
193

Verwendag voor vrijwilligers Ermelo in de Baanveger
Als blijk van waardering voor alle belangeloze inzet
voor de Ermelo’se samenleving, werden de vrijwilligers
op 4 december in het zonnetje gezet. Voor hen werd
een verwendag georganiseerd. De vrijwilligers konden
deelnemen aan diverse workshops; zoals Zumba, Zorgen
voor jezelf en de nieuwe generatie ouderen.
Verder kon men genieten van een hapje, drankje en
muziek.

Welzijn Ermelo
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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 2019 zijn 134 leerlingen aan de slag
geweest voor 15 verschillende klussen, variërend van
pannenkoeken bakken bij de IJsvogel tot het helpen bij,
samen met stichting Natuurplatform, het realiseren een
natuurtuin aan de Konijnenwal.

Netwerkontbijt
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 op 16 april voor de tweede keer een
Inspiratieontbijt, in het restaurant van de Proson,
voor haar netwerkpartners. Het doel van het ontbijt
is het versterken van de relaties, uitwisseling van
kennis, inspireren en het ophalen van input voor het
organisatiebeleid.
Het werd een interactieve bijeenkomst, waarin het
Thema Effectmeting centraal stond.

Aan de hand van een spel dat aan tafel werd gespeeld,
kwamen de volgende vragen aan bod:
•
•
•
•
•

Hoe maakt u de resultaten effecten van uw
activiteiten & diensten zichtbaar?
Hoe brengt u het effect van preventieactiviteiten in
beeld?
Wat zou het ideale effect zijn van uw werk ?
Praktijkvoorbeeld van een succes
Praktijkvoorbeeld van een mislukking/ miskleun

Theaterimprovisatiegroep Actic wist van dit best lastige
onderwerp een boeiende en soms hilarische act te
maken.

De ochtend werd weer bijzonder gewaardeerd door
de deelnemers en vanuit de vele ontmoetingen en
gesprekken werd waardevolle informatie opgehaald.
De opbrengst is meegenomen als input voor het beleid
van WE.
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Uitwerking 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

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 Domein Samenleven zijn meerdere werkvelden
actief, m.n:
• 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 met hun woonomgeving.
b. Inwoners zetten zich vrijwillig in voor (de leefbaarheid
in) de buurt.

Resultaten
• Alle inwoners zijn geïnformeerd over de
mogelijkheden om betrokken en actief te zijn bij hun
leefomgeving;
• Er is een 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.

Jaarverslag 2019
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Inzet WE

Waarom

Wat levert het op

Leefbaarheidsteam:
WE heeft actief bijgedragen
aan het informeren van
bewoners middels het
LeefbaarheidsTeam, waarvan
WE samen met de gemeente
het kernteam vormt.

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 Sociaal isolement en
als prettig ervaren en waar ze vereenzaming
zich thuis voelen en met elkaar
verbonden
Middels activiteiten hebben
honderden mensen elkaar
ontmoet, kennis gemaakt met
de eigen buren of contacten
verdiept.
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 keuzes maken en
jongeren vertrouwd raken met
het 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

Het LeefbaarheidsTeam heeft
in 2019 ontstane contacten
met inwoners (individueel en
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,
Jongerenwerkers en stagiairs
spreken jongeren aan en
vanuit de contacten worden
initiatieven genomen
Hulpdienst
Inzet vrijwilligers vanuit de
hulpdienst
• Tuinonderhoud
• Klusjes in huis

Inwoners ondersteunen die dat Bijdragen aan/verbeteren
nodig hebben.
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

Wat voorkomt het

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
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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.

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

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.

Jongerenwerk
Karate lessen

Waarom

Wat levert het op

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.

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.

Inzet WE
Leefbaarheidsteam
Het LeefbaarheidsTeam
levert een bijdrage ter
ondersteuning en stimulering
van buurt- en wijkinitiatieven.
Vrijwilligers organiseren
samen of in samenspraak
met de deelnemers
activiteiten, de reguliere
activiteiten zijn voor iedereen
toegankelijk, een deel van
de activiteiten richt zich
specifiek op kwetsbare
inwoners
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Weerbaarheid, zelfvertrouwen

Pestgedrag, vechtgedrag

Beweging
Contacten
Zichtbaarheid Jongerenwerk

Overgewicht
Onsportief gedrag

Gameavonden voor jongeren
met een stoornis in het
autisme spectrum

Lotgenotencontact,
vriendschappen tussen
gelijkgestemden

Sociaal isolement

Wat voorkomt het

Zelf defence op scholen

Jongeren die weerbaar zijn als
ze worden lastiggevallen.

Lastigvallen, ongewenste
intimiteiten, aanranding

Het voorkomt
maatschappelijk isolement
Het voorkomt overlast

Hardlopen

Gezonde jeugd
Sportief gedrag

Ongezonde leefstijl.
Overgewicht en mogelijke
psychische klachten

Klassenavonden

Leerlingen en ouders uit 13
klassen maakten kennis met
het Jongeren Centrum Plaza.
Sociale omgang in andere
omgeving. Jongeren weten
de weg te vinden naar het
Jongerencentrum en het
Jongerenwerk

Pestgedrag in de klas

Meet & Greet Sinterklaas

80 blije kinderen
Erbij horen
Ouders ervaren minder stress
Samenwerking met Damaris
en Vluchtelingenwerk

Uitsluiting
Stress bij ouders

Om mensen in staat te stellen
activiteiten te organiseren en
hen hierbij te ondersteunen

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

Sociaal maatschappelijk
isolement, eenzaamheid

Ondersteuning bieden aan
vrijwilligers

•
•
•
•
•

•

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.

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

Straatvoetbal

Volwassenwerk en
Ouderenwerk
WE heeft in 2019
ondersteuning geboden
op aanvraag, dit in de
verschillende werkvelden,
zowel aan volwassenen en
ouderen De sociaal werker
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

Ondersteuning van jongeren
d.m.v. preventieve activiteiten
gericht op ondersteuning in
hun ontwikkeling en in het
mee te kunnen doen

•
•

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
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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;

Inzet WE
Leefbaarheidsteam
Buurtactiviteiten, w.o.
• Burendag;
• Leukste straat van
Ermelo;
• Landelijke

•

•

•

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

Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Zodat mensen kunnen elkaar
ontmoeten

Sociale contacten
Betrokken burgers
Prettige leefomgeving

Sociaal isolement
Eenzaamheid

Schoonmaakdag;
• Nationale
Pannenkoekendag;
• Landelijke
buitenspeeldag;
• Het Ermelodiner.

Muziekavonden

23

Beleidsdoelstelling 5
Inwoners zijn voldoende toegerust om actief te worden
en te blijven.
Maatschappelijke effecten
a. Er is een groot en gevarieerd potentieel aan vrijwilligeen 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;

Inzet WE

Waarom

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgcompliment
Blijk van waardering voor de
Jaarlijkse formele
inzet van naasten van burgers
mantelzorgwaardering vanuit met gezondheidsproblemen
gemeente

Nieuwe initiatieven:
Er is ruimte voor het
faciliteren en ondersteunen
van nieuwe initiatieven.
Dit jaar o.a.
• Vuurwerkophaalactie
• Ontmoetingsochtenden
in Wijk West
Jongerenwerk
Autisme-café

Jaarverslag 2019

Dag van de mantelzorg
i.s.m. andere (zorg)partijen
Er is met zeven organisaties
samen gewerkt aan een
gezamenlijke dag voor alle
mantelzorgers.
Activiteit op maat waar deze
jongeren zich bij thuis voelen

Stimuleren van culturele
vormgeving

Gelijkgestemden ontmoeten
elkaar en bouwen een sociaal
netwerk op.
Samenwerking met
netwerkpartners: korte lijnen
hulpverlening
(Jonge) Inwoners genieten
van een fijne avond Contacten
worden gelegd.

Sociaal isolement/
eenzaamheid
Professionele hulpverlening

Verveling, ontevredenheid
met de leefomgeving

Steunpunt vrijwilligerswerk
en hulpdienst

•

•

•
•

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.

Wat levert het op
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

•

•
•
•

•

Centrale plek voor
informatie/bemiddeling
vrijwilligerswerk.
Vrijwilligers ondersteunen

•

•

•
•
•

Vindbaarheid, coördinatiepunt
Persoonlijke aandacht /intake.
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 b.v.
vrijwilligerscontracten/
verzekering etc.
Vrijwilligere vraag en aanbod
kan daardoor goed neergezet
worden.
Belangenbehartiging
vrijwilligerswerk
Deskundigheidsbevordering

Wat voorkomt
het
Het gevoel nergens
terecht te kunnen.
Niet gezien worden

Mogelijk:
• Lange zoektochten,
verdwalen in het
grote aanbod.
• Organisaties: wiel
niet zelf hoeven
uitvinden.
• Teleurstellingen
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3.2.1

Welzijn Ermelo

Meedoen in Ermelo

Welzijn Ermelo is er voor mensen die wat extra
ondersteuning nodig hebben om mee te (kunnen) doen
in de samenleving.
Welzijn Ermelo 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 Ermelo 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. Naast dat veel inwoners op eigen
initiatief binnen komen, maken steeds meer mensen
kennis met Welzijn Ermelo op advies en doorverwijzing
vanuit netwerkpartners, zoals Meerinzicht, Huisartsen,
POH-ers, Sociaal Team, GGz en Thuiszorgorganisaties.
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
Het Jongerenwerk heeft een breed scala aan
dienstverlening en activiteiten. Centraal hierbij staat
zelfwerkzaamheid en sociale weerbaarheid van de
jongeren.
De inzet van het Jongerenwerk richt zich op het
uitvoeren van recreatieve en educatieve activiteiten,
cursussen, dienstverlening, informatie, advies,
voorlichting en belangenbehartiging. Dit gebeurt in
het Jongerencentrum Plaza als ook outreachend, op
scholen en via het straathoekwerk. Dit laatste zowel
als vindplaats en als middel voor preventie in wijken en
buurten.
Naast de twee jongerenwerkers lopen er meerdere
jongeren stage, zij volgen de opleiding Maatschappelijke
Zorg.
Zij zijn belangrijk voor het jongerenwerk en voeren taken
uit als:

maatje zijn, straathoekwerk*, doelgroepactiviteiten,
zoals spelmiddagen jonge mantelzorgers, onder
ondersteuning bij activiteiten WE, zoals afgelopen jaar
de Seniorenbeurs, Vakantiekamp en Huttenfeest.
Verder verzorgen zij PR werkzaamheden voor het
jongerenwerk en het Sociaal Team en onderhouden zij
Social Media.
Ook droegen zij bij aan diverse voorlichtingen en
workshops.
*Straathoekwerk. Afgelopen jaar heeft één van de
stagiaires voor haar examen een aanpassing gedaan
aan het registratiesysteem van het straathoekwerk. Het
aantal vragen dat ingevuld moet worden is gerichter
op wat er speelt in de wijk. Daarnaast is het formulier
overzichtelijker en is het online precies bij te houden
waar en wanneer we zijn geweest, waar jongeren zijn,
wat ze doen en of er bijzonderheden zijn. Hierdoor is er
een goed beeld van het straatwerk en weten we wat
waar gebeurt.
Overige activiteiten:
Klassenavonden
Er werden 13 klassenfeesten in Plaza gehouden.
Doel hiervan is om bekendheid te geven aan het
jongerenwerk en zo bij te dragen aan een positieve
beeldvorming. Er ontstaan zo contacten met ouders, die
hun kinderen komen brengen en halen. Doordat zij in het
pand komen en kennis maken met de jongerenwerker,
wordt de drempel verlaagd.

Nieuw: Huttenbouwfeest
In 2019 werd dit voor de eerste keer georganiseerd.
Het doel van het feest was om kinderen in alle lagen
van de bevolking samen te laten werken en iets op te
bouwen. Het gezamenlijk buiten spelen en iets creëren
stond centraal.
Vanuit subsidie armoedebeleid was er plek voor maar
liefst 30 kinderen. Met behulp van onder andere 18 MAS
stagiaires en 10 volwassen vrijwilligers namen er 100
kinderen deel.
Het feest was daarmee een groot succes!

Jaarverslag 2019

Meet-en-greet Sinterklaas
Het sinterklaasfeest werd in samenwerking met Damaris
en Vluchtelingenwerk georganiseerd. Dit met sponsoring
door de gemeente en actie pepernoot.
Doel is dat ieder kind sinterklaas kan vieren.

Zo’n 80 kinderen genoten van het feest!
Kerstdiner
Medewerkers, stagairs en vrijwilligers van locatie Pinel en
Plaza hebben met elkaar een 3-gangen menu verzorgd.
Het doel was om eenzaamheid tijdens de feestdagen
terug te dringen. Door de geweldige inzet van een groot
aantal Ermelose bedrijven werd het Kerstdiner een
geslaagde feestelijke maaltijd waar 40 personen uit
Ermelo van genoten.
Talent 4 Money
In de pauze van het VMBO zijn minimaal 200 jongeren
bereikt door te participeren in een Kahoot quiz. Ze
konden door deelname € 50,- cash winnen. De vragen
gingen over het omgaan met geld en het geheel werd
vloeiend door een rapper aan elkaar gepraat.
Muziekavonden
Techno > werd georganiseerd door een cliënt van het
Sociaal Team.
Metal > werd georganiseerd door een betrokken
Ermelose ondernemer die graag een podium wil bieden
voor lokaal talent. In totaal traden er 3 bands uit de
regio op.
Foute party > Een oud stagiair organiseerde dit samen
met medestudenten. Ze wisten een geheel nieuwe groep
van ongeveer 35 personen naar het jongerenwerk te
trekken.
Concertavond > Diverse Ermelose bands kwamen aan
bod, telkens is dit door de bands zelf georganiseerd.
Punkrock > Een muziekdocent uit Putten kwam met dit
initiatief. Hij regelde lokale bands uit dit genre maar
eenmaal kwam er in de kelder zelfs een Canadese band
op de planken.
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Zomerkamp
In 2019 organiseerde het Jongerenwerk een zomerkamp
voor kinderen van 7-10 jaar.
Het zomerkamp bood acht kinderen, die anders niet op
vakantie hadden gekund, een mooie kampeerervaring.
Er namen zowel kinderen uit mantelzorggezinnen deel,
als uit gezinnen met een kleine beurs.
Hulpverlening aan jongeren
Naast bovengenoemde activiteiten, die veelal gericht
zijn op sociale ontmoeting, vaak met een preventief
karakter, biedt het Jongerenwerk ook Hulpverlening.
Hierbij gaat het vaak om jongeren die een aversie tegen
hulpverlening hebben.
Ze hebben op verschillende levensgebieden hulp nodig
echter is er in het verleden bijvoorbeeld het één en ander
mis gegaan waardoor ze dit niet meer accepteren.
Deze jongeren zijn vaak niet in beeld bij het Sociaal
Team.
Door de bezoeken in het jongerencentrum ontstaat
er een vertrouwensband met de beroepskrachten
en /of stagiaires waardoor er wel degelijk hulp komt
op verschillende vlakken. In totaal waren er dit het
afgelopen jaar acht. Door motiverende gespreksvoering
is in alle gevallen vooruitgang in de intrinsieke motivatie
gerealiseerd om verder te komen binnen de verschillende
leefgebieden.
Taakstraf
Deze straffen worden ingezet door de Raad van de
Kinderbescherming.
In 2019 voerden 5 jongeren een taakstraf uit van
gemiddeld 30 uur werk. Van deze 5 zijn er nog 3 in beeld.
Preventiewerk
Door een avond met het BOB team mee te gaan op een
stapavond in Ermelo.
Bij 110 personen werd een alcoholblaastest gehouden,
hierbij hadden 9 personen een promille van nul.
Leerplicht bezoeken
Diverse leerplicht ambtenaren kunnen geregeld niet
in contact komen met jongeren die nog leerplichtig
zijn. In 2019 heeft het jongerenwerk 16 aanvragen
gehad om een bezoek te brengen. 12 jongeren konden
worden opgespoord, zodat er duidelijk werd wat hun
dagbesteding was. Het overgrote deel was aan het werk
en negeerde de post.
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Kindpakket
Hieronder valt het Jeugdsport- en Cultuurfonds,
Kinderhulp, Jarige Job en vanaf 2019 Stichting Leergeld.
Het jongerenwerk kreeg het afgelopen jaar 10
aanmeldingen voor het Jeugd – Sport en Cultuurfonds.
Er kwamen 15 aanvragen voor kinderhulp (schoolkosten,
fiets laptop e.d.) via onze voordeur binnen.
Van de in totaal 125 aanvragen bij het JeugdSportfonds, werden er 61 verwerkt door WE.
Van de 11 cultuuraanvragen werden er 10 verwerkt door
WE.
Dit laat zien dat er meer intermediairs zijn, zodat er een
groter bereik wordt gerealiseerd.
Afgelopen jaar heeft de pilot om het breder te trekken
zijn vruchten afgeworpen.
Doelgroep Jongeren
Gameavonden
Een vaste groep die haar activiteiten vorm geeft bij het
Jongerenwerk is de groep jongeren met autisme.
Zo’n 5/6 jongeren komen maandelijks bij elkaar om te
gamen, elkaar te ontmoeten en sociale contacten op te
bouwen. De game-avond heeft ook andere activiteiten,
als tafeltennis, voetbal en vechtsport.
Autisme-café
Dit wordt 2 x per maand gehouden.
Er is dan ook 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.
Voor deze groep jongeren blijft regulier uitgaan lastig en
dat maakt deze avonden voor hen heel waardevol.

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.

Welzijn Ermelo
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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, voorbeeld dit
jaar:
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.
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.

Seniorenbeurs

Er is een grote diversiteit in activiteiten variërend
van Kookgroepen voor mannen 55+, uitleg mobiele
telefoon en computervragenuurtje tot koffie/
ontmoetingsochtenden en breicafé.
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.

De beurs werd gehouden op woensdag 3 april: van 14.00
tot 17.30 uur locatie de Baanveger, IJsbaanweg 45 in
Ermelo.
Op de Ermelose beurs kon men terecht voor informatie
en voorlichting met betrekking tot het ouder worden,
onder andere op het gebied van:
• Wonen
• Leefstijl- voeding & beweging
• Activiteiten & Ontspanning
Belangrijke ingrediënten deze middag waren: informatie,
proeven, testen en ontmoeting.
Bezoekers konden meedoen aan een schaaksimultaan,
een Zumba- fitness demonstratie bijwonen en genieten
van een optreden van het shantykoor ‘Ermeluiden’.
Voor kleinkinderen was er een gezellige knutselhoek.

Zo’n 15 organisaties waren vertegenwoordigd op de
beurs, variërend van Ouderenbond tot informatie over
hulpmiddelen, beweegmogelijkheden, aanpassingen aan
woningen en over de WMO.
De beurs trok zo’n 250 tot 300 geïnteresseerden.
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Bezoekers hadden de mogelijkheid om een enquête in te
vullen.
Hiervan maakten 30 mensen gebruik.
De uitkomst hiervan was dat de meeste bezoekers
tevreden waren over het aanbod van de beurs en
deze gevarieerd vonden. Het meest genoemd werd:
informatief/ goede informatie/ leerzaam.
Daarnaast werd genoemd: prettige omgeving, leuke
activiteiten en het ontmoeten van anderen.
De beurs is zeker voor herhaling vatbaar, mogelijk op een
nog wat grotere locatie. Als thema wordt hierbij gedacht
aan: Veilig Wonen
Binnen zonder Kloppen in de Orangerie
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 enkele 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

De zondag saai?
Het ouderenwerk organiseert elke laatste 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. Ook in
de vakantieperiodes en rondom de feestdagen is het
ouderenwerk actief, dit om eenzaamheid te voorkomen
en tegen te gaan.
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Actueel: Bewegen (divers)
Al vele jaren zijn de beweegactiviteiten een belangrijk
deel van de activiteiten, deze zijn gericht op gezondheid
en zelfredzaamheid.

Hieronder verwoord door de ouderenwerker :

Vaartocht woensdag 11 september 2019
Watersportvereniging Ermelo en Welzijn een gouden combinatie !

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

Het wij-gevoel van deze middag, verwoord in een gedicht:

Iets minder vitale ouderen, zij zijn Oudere ouderen, voor wie mee kunnen
actief in de domeinen Samenleving blijven doen belangrijk is, zij bewegen zich
en Meedoen
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

40 personen

Darten- Samenleven
10 personen

Volksdansen- Meedoen

16 personen

Stijldansen- Samenleven
8 personen

Koersbal- Meedoen

15 personen

Biljarten- Samenleven en Meedoen
40 personen

Sjoelen- Meedoen

20 personen

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.
Rondom de feestdagen wordt er met extra aandacht
voor de gasten gekookt.
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
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direct opvangen van signalen (en soms acties uitzetten,
zoals doorleiding naar andere diensten).
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.

Ik was te Cadzand aan het strand
Getuige van een misverstand
Toen ik 2 golven hoorde spreken
Precies voordat ze zouden breken
De ene riep: het is gedaan
Wij zullen hier te pletter slaan
De ander zei beslist: welnee
Je bent geen golf, je bent de zee
Donderdag 5 april j.l. kreeg ik weer een enthousiaste en uitnodigende mail van Wim Schuur
met de jaarlijkse uitnodiging voor de vaartocht met een afsluitende borrel.
Natuurlijk ging ik direct op deze uitnodiging in, omdat het altijd een feest is voor de
senioren uit Ermelo.
Nadat het een paar keer werd uitgesteld, kwam de datum toch dichterbij. Het zou de hele
week mooi weer zijn, behalve ( u raadt het al) woensdag de 11e september.
Iedereen hield de adem in, maar de schippers, die zich weer massaal vrijwillig hadden
aangemeld, besloten uiteindelijk om toch het water op te gaan.
Dit kreeg ik ongeveer een uur van te voren te horen en zodra ik dit nieuws vertelde aan de
wachtende ‘matrozen’ in de Baanveger, steeg er een gejuich op.
Nieuw dit jaar was het vervoer van de Baanveger naar het clubgebouw van de
Watersportvereniging. Ik had een bus geregeld en toen iedereen ingestapt was kwam het
gevoel van ‘schoolreisje van vroeger’ gelijk weer boven.
In het clubgebouw werden we warm ontvangen door de gastdames en de schippers en
kregen we een bakkie koffie met een heerlijke plak cake.
Na een welkomstwoord van Wim werden we verdeeld over de boten en werden al snel de
touwen losgegooid.
We voeren richting Harderwijk, waarbij het overal ahhhh en ohhhh klonk, want wat was
daar veel veranderd. De meeste mensen waren al jaren niet meer over de boulevard geweest
en zagen de nieuwe boulevard, het passanten toiletgebouw en woningen met een garage
voor hun boot. Het enige wat de meeste bekend voorkwam was de blauwe koepel van het
Dolfinarium.
Eigenlijk was het de bedoeling om een uurtje het water op te gaan, want het weer was
druilerig met een redelijk windje, maar iedereen had het zo naar het zin, vooral ook omdat
de schippers ervoor gezorgd hadden dat iedereen droog en warm zat.
Tegen 16.00 uur kwam dan ook pas het sein om weer terug te varen.
De gastdames waren druk geweest met de voorbereidingen en we werden dan ook
getrakteerd op snacks bij de borrel. Dick Bol haalde nog een film uit ’de oude doos’ over het
Ermelo van vroeger.
Tegen 17.30 uur stond onze chauffeur weer voor met de bus, werden de matrozen geteld en
al zingend gingen we weer huiswaarts.
Zomaar een paar reacties van de deelnemers:
Voor herhaling vatbaar….geweldig….ik heb zo genoten van het varen en de afterparty….
supergenoten….warme ontvangst, geweldige inzet, veel humor en vooral de goede zorg van
de schippers voor iedereen
Daar sluiten Corien en ik ons graag bij aan.
Bedankt voor alles en tot volgend jaar !!!!!

Eén van de activiteiten is de jaarlijkse vaartocht

Anniek Sterk, ouderenwerker
Welzijn Ermelo.
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Mantelzorgondersteuning
Positie mantelzorgondersteuning en de verbinding tussen
de formele en informele zorg.
Welzijn Ermelo heeft, evenals in het jaar daarvoor, in
2019 een formatie van 18 uur per week ingezet,
waarvan 8 uur voor de ondersteuning van jonge
mantelzorgers.
De jonge mantelzorger
DEFINITIE: Jonge mantelzorgers zijn diegenen die
opgroeien met een zieke ouder, broer, zus, of met een
zieke opa en oma, die in de directe omgeving van het
gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft. Er kan
sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een
psychische ziekte of verslavingsproblematiek. De definitie
is breed omdat niet wordt gesteld dat een jongere
zorgverantwoordelijkheid hoeft te hebben. De jonge
mantelzorgers die hulp nodig hebben, zijn die jongeren
die zorgtaken en verantwoordelijkheden hebben die
negatieve gevolgen hebben op de ontwikkeling, of hen
belemmeren om volledig kind te zijn.
De ondersteuning van jonge mantelzorgers wordt in
samenwerking met het Jongerenwerk georganiseerd.
Jonge mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten op
de regionale inloopmiddagen voor 6-12 jarigen en
avonden voor 12-plussers. Het afgelopen jaar is de Inloop
uitgebreid en zijn ook jonge mantelzorgers uit Zeewolde
welkom.
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. Tijdens deze inloop werd er o.a.
boksregulatietraining aangeboden, werden danslessen
gegeven, en werd er geknutseld, spelletjes gedaan en
gegamed.

De activiteiten werden begeleid door stagiairs van het
jongerenwerk
Ook kregen 65 Ermelo’se jonge mantelzorgers een
waardering in de vorm van een cadeaubon.
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Aandacht voor bewustwording op scholen
Eén van de speerpunten is dan ook bewustwording
creëren door met scholen in contact te komen.
Tijdens de activiteitenweek Groevenbeek in het voorjaar
2019, locatie Ermelo werden vanuit Welzijn meerdere
gastlessen gegeven aan derdejaars basis-, kader - en TL
klassen.
De erkenning en herkenning rondom mantelzorg
stonden hierin centraal. De 75 leerlingen kregen
naast theoretische voorlichting een opdracht om
jonge mantelzorgers middels zelfgemaakte posters
te waarderen en te attenderen op hun rol in deze
maatschappij. Een WE- medewerker van het Servicepunt
Mantelzorg, een jongerencoach en jongerenwerker
gingen in gesprek met leerlingen die de Basis, Kader, of
TL-leerweg Zorg en Welzijn volgen.
Aan de hand van een powerpoint en een filmpje werd
voorlichting gegeven. Voor leerlingen was dit heel
verhelderd en gaf stof tot onderlinge gesprekken, die
bijdroegen aan bewustwording.
Ook werden er posters gemaakt en opgehangen in de
Week van de Mantelzorg, 3 t/m 6 juni , dit om de Inloop
te promoten.
Groevenbeek heeft een aangepast beleid voor jonge
mantelzorgers. Dit houdt in dat deze leerlingen hun
uren MaS kunnen inzetten voor ondersteuning in de
thuissituatie. De bewustwording bij docenten is hiermee
vergroot.
Het servicepunt Mantelzorg en Jongerenwerk WE,
Stichting Welzijn Putten en Tactus – verslavingszorg
waren samen aanwezig om voorlichting te geven en
met leerlingen in gesprek te gaan. De stagemarkt
Groevenbeek werd door ruim 600 leerlingen bezocht.

Tijdens de week van de jonge mantelzorgers werden de
posters op diverse punten in school opgehangen. Het
doel was wederom (h)erkennen en waarderen van jonge
mantelzorgers. Het is belangrijk dat jonge mantelzorgers
weten dat ze hun zorg kunnen delen.
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Doe-Praat-groep voor kinderen van verslaafde
ouders
In samenwerking met Tactus, verslavingszorg, Welzijn
Ermelo en Welzijn Putten werd een training gegeven aan
kinderen in de leeftijd 7-11 jaar die opgroeien met een
verslaafde ouder.
In deze Doe-praat groep ontmoet men andere kinderen
die hetzelfde meemaken.
Fundag
De fundag werd ook dit jaar gehouden in het Klimbos,
die de activiteit ook sponsorde.
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 KVO-groep en de
Inloopmiddagen.
Training voor ouders over omgaan met autisme
Samen met MEE Veluwe werd voor Ermelose ouders een
training brainblocks gegeven; gericht op het omgaan
met autisme.
GGZ- café
Er is besloten om geen GGZ-café te organiseren
voor mensen die te maken hebben met naasten met
psychiatrische problematiek. Dit naar aanleiding van de
uitkomsten uit behoeftepeiling.
De belangstelling hiervoor was te klein. Vanuit de GGZ
wordt wel een vergelijkbaar aanbod gedaan.
Dag van de Mantelzorg
De dag van de mantelzorg vond dit jaar plaats op het
Veldwijkterrein.
Zo’n 85 mantelzorgers werden verwelkomd met een
luxe broodmaaltijd. Hierna volgde een optreden in de
Lucaskerk van het koor Mixing uit Harderwijk.
De dag werd gezamenlijk georganiseerd met zeven
organisaties. Dit waren meest andere organisaties dan
vorig jaar.
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.
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“ Wat cruciaal is, is dat jonge mantelzorgers
gezien worden. Dat zij in hun rol erkend
worden, en dat zij serieus genomen worden”

Mantelzorgwaardering
In 2019 zijn er 441 mantelzorgwaarderingen uitgereikt.
41 van deze mantelzorgers wonen buiten Ermelo, zij
verlenen zorg aan mensen die inwoner van Ermelo zijn.
Totaal zijn er 802 mantelzorgers ingeschreven bij Welzijn
Ermelo, ruim 100 meer dan het jaar daarvoor.
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.

Wat mantelzorg kan betekenen: Verwoord
door de Mantelzorgerondersteuner WE

Een praktijkverhaal: “oh, ben ik dan nog
mantelzorger?”
Een mevrouw die jarenlang voor haar man gezorgd
had sprak me aan. Ze vertelde dat ze ten onrechte
nog steeds post van me kreeg want : “mijn
man is al 2 jaar geleden overleden, ik ben geen
mantelzorger meer. Ik zie allemaal leuke dingen
voorbij komen, zoals bijeenkomsten en de Dag van
de mantelzorg maar daar mag ik natuurlijk niet
meer naar toe”.
Toen ik de gegevens opzocht in onze administratie
zag ik daar staan dat zij een gehandicapt kind
heeft. Dus zei ik tegen haar dat ze nog wel degelijk
mantelzorger is.
Zo had mevrouw er niet naar gekeken. Ik hoor het
vaker: “je noemt jezelf toch geen mantelzorger
als het om de zorg/begeleiding van je – chronisch
zieke of gehandicapte - kind gaat?”
In dit geval woonde de zoon in een andere
woonplaats. Voor de mantelzorgwaardering moet
je dus bij die gemeente zijn. Dat is ook verwarrend.
De mantelzorgondersteuning, bijeenkomsten,
Dag van de mantelzorg is voor de burgers die
mantelzorger zijn.
Mevrouw kan dit jaar dus weer gezellig naar
de Dag van de mantelzorg in Ermelo komen.
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3.2.2

Buurtzorgpension
In januari 2019 werd in Ermelo het Buurtzorgpension
geopend. Hier is tijdelijk opvang mogelijk in geval
van 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.
Het Buurtzorgpension is een belangrijke aanvulling op de
respijtzorgmogelijkheden en heeft een
vrijwel volledige bezetting.

Inzet

Januari

Nieuwsbrief geschreven en verspreid

Bereikt

Resultaat

26 belangstellenden waarvan 13 uit
Ermelo

Interessante avond die
een vervolg gaat krijgen.
Spreekster Martine
Stoutjesdijk van MEE.

5 ouders, 1 ambulant begeleider, 1
professional

Men wil een stichting op
gaan zetten zodat deze
ouders beter gehoord gaan
worden. Daarnaast willen
ze dan ook activiteiten voor
de gezinnen aan bieden.

Gespreksgroep Koraal*
* Koraal is de gespreksgroep van mensen die
zorgen voor hun man/vrouw die dementie of
niet aangeboren hersenletsel heeft
Februari

Bijeenkomst over autisme

Maart

Gespreksgroep Koraal

April

Nieuwsbrief geschreven en verspreid
Bijeenkomst voor ouders van (meervoudig)
beperkte kinderen
Gespreksgroep Koraal

Juni

Gespreksgroep Koraal

3 deelnemers

Bijeenkomst over Brain Blocks door een
begeleidster van MEE Veluwe

8 ouders

Juli

Lunch met deelnemers partnergespreksgroep
Koraal

5 personen

Augustus

Partnergespreksgroep Koraal

Deelnemers kregen een
handvat in het omgaan
met hun kind met autisme

Nieuwsbrief geschreven en verstuurd
September Cursus blijf op de been aangeboden door
Gezond Veluwe (regionaal)

Oktober

Gesprek over samenwerking
mantelzorgondersteuning Sonnevanck

Bijeenkomsten zijn georganiseerd
er is gestart met mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers
van cliënten van Sonnevanck. Ook
individuele gesprekken. (1 fte)

Avond voor naasten van mensen met NAH

12 bezoekers
i.s.m. InteraktContour en MEE.

Partnergespreksgroep Koraal
November

4 aanmeldingen uit Harderwijk10
uit Ermelo, 3 uit Putten

Middagbijeenkomst bij Maretak. Inzet:
belangstelling voor een lotgenotengroep van
mensen die zorgen voor iemand met kanker

4 bijeenkomsten

3 bezoekers doelgroep + 4
vertegenwoordigers van Maretak

Binnen deze groep geen
belangstelling voor vervolg

Geen bezoekers doelgroep, alleen
vertegenwoordigers van Maretak

Blijkbaar geen
belangstelling voor
lotgenotencontact
mantelzorgers

Partnergespreksgroep Koraal
December

Avondbijeenkomst bij Maretak. Inzet:
belangstelling voor een lotgenotengroep van
mensen die zorgen voor iemand met kanker.
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Projecten Meedoen

Drie belangrijke projecten die in 2019 bijdroegen aan de
maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen zijn:
• Van A tot Zelf
Einddatum: 1 april 2019
• Project Inloop
Einddatum: 1 januari 2020
• ANWB AutoMaatje Einddatum: 1 september 2019
• Maatjesproject
Einddatum: 1 september 2020

Overzicht activiteiten 2019
Maand

Jaarverslag 2019

Jongerencoaching Van A tot Zelf
Deze dienstverlening is medio 2018 gestart en is bedoeld
voor jongeren met vragen op het gebied van leer-, werken/of leefomgeving.
Samen met een coach wordt gewerkt aan het oefenen
en het eigen maken van vaardigheden.
De jongere heeft hierin zelf de regie en het doel is
dat de jongere steviger in het leven komt te staan en
zelfredzaamheid wordt vergroot.
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.
Waar gewenst kan er worden samengewerkt met
netwerkpartners die bij de jongere betrokken zijn.
Jongerencoaching als onderdeel van Maatschappelijk
Werk.
Om de Jongerencoaching goed te borgen is gekozen om
Van A tot Zelf deel te laten zijn van het Maatschappelijk
Werk van WE.
De maatschappelijk werkers ondersteunen de coaches
inhoudelijk, o.a. middels intervisie en casusbesprekingen.
De jongere is zelf regiehouder en beheert de
coachingsmap met daarin de inhoudelijke informatie/
rapportage. In de projectperiode van een jaar, zijn er 10
jongeren naar WE toe verwezen.
De ervaringen vanuit het eerste jaar zijn positief.
Op grond van de evaluatie is medio 2019 besloten
om de Jongerencoaching voort te zetten als vaste
dienstverlening.
Werd er het eerste jaar veel geïnvesteerd in het
bekendheid geven, in 2019 wisten de verwijzers de weg
naar de Jongerencoaching te vinden.

In 2019 boden zeven coaches coaching aan 10 jongeren.

Voorbeeld van wat de coaching de jongere
opleverde:
Een jonge vrouw van 24 jaar, gaf aan dat zij het
prettig vond dat ze geleerd heeft hoe ze haar
vriend beter feedback kon geven. Zij heeft geleerd
beter haar grenzen aan te geven. Dit heeft hun
relatie positief beïnvloed.

Coachingsvragen waren:
• Structuur/ invulling hebben in de dag
• Leren budgetteren
• Hulp bij plannen school/ thuissituatie
• Zelfredzaamheid en zelfstandig dingen uitvoeren
• Hoe vul ik mijn vrije tijd in
• Welke opleiding past bij mij
• Zoeken naar een meer passende baan
• Hoe ga ik om met mijn emoties
• Hoe verdeel ik mijn energie over de week
• Hoe krijg ik weer zelfvertrouwen

Bij twee jongeren werd er bij de afsluiting doorverwezen
naar MEE Veluwe, omdat voortzetting van begeleiding
wenselijk was.
De Inloop
Werkbezoek College van B&W aan de Inloop.
Op 12 februari bezocht het college van B&W de Inloop.
Het was een interessante ontmoeting.
Het college werd op meerdere wijze geïnformeerd, bij
ontvangst werd een powerpoint gepresenteerd, waarbij
verteld werd over de achtergrond van het Inloopproject,
de werkwijze, resultaten en dagelijkse praktijk. Hierna
werd er in gesprek gegaan met bezoekers van de Inloop
en werden activiteiten gepresenteerd. Ter afsluiting werd
er met nagepraat, waarbij vragen en suggesties werden
besproken.
Een nuttig en zéér gewaardeerd bezoek, waarin het
belang van de Inloop goed uit de verf kwam.

Bezoekers
Het aantal mensen dat de Inloop bezoekt varieert van
15 tot 60 personen per dag ongeveer gelijk gebleven
als in 2018. Het percentage van de bezoekers met een
ondersteuningsvraag groeide naar 70 %.
Van deze groep is bij rond de 40 % sprake van GGZproblematiek (niet altijd gediagnostiseerd)
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Bezoekpatroon
Globaal overzicht van de bezoekers met een
ondersteuningsvraag, waaronder GGZ- problematiek:
40 % 1 à 2 x keer week
60 % komt structureel , gemiddeld 3 dagdelen per week
[ als vorm van dagbesteding; achtergrond eenzaamheid
*]
* een deel van deze groep bezoekers bezoekt de Inloop
als vorm van dagbesteding.
Wanneer zij niet terecht zouden kunnen, zouden
de meeste van hen gebruik maken van een
Dagbestedingsorganisatie (d.m.v. een WMO- indicatie
Dagbesteding; kosten besparing van € 35,- per
dagdeel, bron Maatschappelijke kostenbesparing:
Effectencalculator.
Doorberekening voor de Inloop; gemiddeld 5 bezoekers x
3 dagdelen; bespaart € 525,- per week
*Meer informatie over kostenbesparing is te vinden in
het verslag: Maatschappelijk Rendement
Inloop, sept.2019
Groei aantal bezoekers.
WE denkt dat het aantal bezoekers voorlopig nog verder
kan toenemen. Vooralsnog is er ruimte voor groei.
Daarbij gaat de inzet gericht worden op bevordering
doorstroming. Naast een vaste groep die blijft, willen
we naar trajectperiodes van zes maanden tot maximaal
anderhalf jaar. Dit is nu gemiddeld twee jaar.
Daarnaast is het van belang om genoeg sterke
vrijwilligers, met veel draagkracht, te hebben bij de
Inloop; zij kunnen mee ondersteunen en nog meer
activiteiten ontwikkelen [ zo kunnen er meer mensen
deelnemen].
Methodiek
De Inloop van Welzijn Ermelo werkt vanuit het
participatiewiel.

Welzijn Ermelo

De participatieladder is gericht op groei en ontwikkeling.
Het participatiewiel is een, door MOVISIE ontwikkeld,
erkende methodiek, bedoeld als aanvulling op de
participatieladder.
De methodiek is specifiek ontwikkeld voor participatie
binnen het Sociale Domein.
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Duofiets
Vanuit initiatief van bezoekers werd in april 2018 een
uitleen duofiets aangeschaft waar minder mobiele
inwoners, samen met een fietsmaatje gebruik van
kunnen maken.
De duofiets is, met hulp van sponsoren, aangeschaft,
om de mobiliteit te bevorderen, gezond te bewegen
(Héél Ermelo Beweegt ) en mee te kunnen doen in de
samenleving.
De duofiets wordt tegen een kleine vergoeding
uitgeleend. Als mensen zelf geen fietsmaatje hebben,
kan er een vrijwilliger van WE meefietsen.
Er wordt veel gebruik gemaakt van de duofiets.
In 2019 is de fiets 68 keer uitgeleend, waarvan 10
weekenden
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).

Activiteiten
De vaste activiteiten zijn de afgelopen periode niet
veranderd.
Verhouding deelnemers : man – vrouw: 20 % man –
80 % vrouw.
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 45 +.
Opvallend is dat 60 % van het aantal
ondersteuningsvragen door mannen wordt gesteld.
De activiteiten zijn onder te verdelen in:
Gemiddeld aantal deelnemers per week
Creatief & Cultuur
50
Koken & Samen eten
30
Beweging		
30
Duurzaamheid		
35

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, op een actieve manier in
contact te zijn.
Naast vele vaste activiteiten worden er regelmatig losse
activiteiten georganiseerd in de vorm van workshops of
een éénmalige activiteit, in de afgelopen periode waren
dit bakactiviteiten en deelname aan de Internationale
Vrouwendag: ongeveer 20 deelnemers kwamen om
mee te doen aan yogales, handmassage en/of koekjes
bakken.
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
Registraties 2019
Over totaal 2019 ging het om 149 dossiers, waarvan er in
de loop van het jaar 75 zijn afgesloten.
Het aantal actuele dossiers op 31 dec 2019 bedraagt 74.
Hiervan is ongeveer 60 % man en 40 % vrouw.

Het participatiewiel gaat uit van de principes van de
participatielader.
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Cijfers en feiten zijn belangrijk in de verantwoording van
WE van het project de Inloop.
Met registraties en getallen geven we weer van wat er in
de Inloop gebeurt, wie er komen en waarvoor mensen de
Inloop bezoeken.
Dit vanuit de visie om mensen verder te helpen bij hun
ontwikkeling, variërend van meedoen aan activiteiten,
activiteiten begeleiden, als ook naar betaald en
beschermd werk.
Deze ontwikkeling wordt middels onderstaand schema
gemonitord.
Voor inhoudelijk informatie; zie rapport De Inloop:
Kansen voor Iedereen
Aanvullend verslag juni 2019 op Eindrapportage
september 2018
Schema overzicht persoonlijke ontwikkeling
bezoekers m.b.t. Participatiedoelen

1. Geslacht

2. Achtergrond

3. Vraag bij
binnenkomst

4. Voortgang
proces
Peildatum 1 mei

5. Voortgang
proces
Peildatum 1 juli

6. Bereikte
effecten en
huidige situatie
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Ieder mens, ieder verhaal, is uniek.
Eén van deze verhalen, hieronder beschreven

De Inloop trekt er ook actief op uit om mensen te
ontmoeten, zoals voor het maken van een praatje met
bezoekers van de wekelijkse markt of tijdens de week
tegen de Eenzaamheid in een supermarkt.

Vrouw van 40 komt met haar moeder in de
Inloop. Moest hoge drempel over om te komen:
zoekt contact, vrijwilligerswerk, wil iets doen,
is depressief. Buiten het arbeidsproces geraakt.
Ze denkt aan 1 op 1 werken, bijv. als maatje,
wil iets betekenen voor een ander. Het lijkt
beter te beginnen met het deelnemen aan
een activiteit, dat is vrijblijvender, zonder
verantwoordelijkheid, rustig aan en kijken of
het lukt om erheen te komen. Het wordt de
spelletjesmiddag, dat heeft haar interesse. We
bemiddelen haar ook naar Zorggroep NoordWest Veluwe, die hebben ook een spelmiddag
voor mensen met dementie waar ze zou
kunnen helpen als vrijwilligster. Daarnaast nog
een gesprek met Steunpunt vrijwilligers om te
kijken of daar passend vrijwilligerswerk is. Ze
geeft ook haar maatjeswens aan. In het begin
veel schroom te komen, we bellen om te vragen
of ze komt, praten wat als ze er is. Het is een
klein groepje en naarmate de tijd verstrijkt,
neemt ze meer het voortouw. Ze geeft aan
wat verbeterpunten kunnen zijn voor het
clubje. Ze wordt meer zichtbaar en maakt
makkelijker contact. Na een aantal maanden
koppelt het Steunpunt vrijwilligerswerk haar
aan een maatje, een oude dame die graag een
spelletje doet. Ze blijft dit doen en het wordt
een regelmatig contact waar beiden plezier
aan beleven. Ondertussen groeit de behoefte
aan meedoen en haar initiatief neemt toe. Ze
gaat bij een sportclubje voor vrouwen bij WE,
bezoekt de vrijwilligersmarkt en komt naar
een ontmoetingsbijeenkomst voor vrijwilligers.
Daar vertelt ze aan een medewerker dat ze
samen met Meerinzicht haar mogelijkheden
onderzoekt om weer betaald werk te gaan
doen. Ze is positief en vertelt dat ze dit proces
met vertrouwen tegemoet gaat.
Wat de Inloop voor haar heeft betekend is :
Haar zelfvertrouwen is ontwikkeld, zij neemt
zelf initiatieven, vrijwilligerswerk is uitgebreid;
binnen WE als maatje en ook buiten WE.
Het gaat goed met haar.
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ANWB AutoMaatje: een geslaagd project!

Bij ANWB AutoMaatje rijden mobiele inwoners, op
vrijwilligere basis, ritjes met hun eigen auto voor minder
mobiele plaatsgenoten.
Dit sociaal maatschappelijk project, ontwikkeld door
de ANWB, liep over een periode van 1 ½ jaar, van maart
2018 tot september 2019.

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 RABOstimuleringsfonds en het Oranjefonds.
Daarnaast is er een garantiestelling door de gemeente
Ermelo 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.
De beoogde resultaten zijn ruimschoots behaald.
Over heel 2019 zijn er totaal 3193 ritten gereden voor de
inmiddels 237 ingeschreven deelnemers.

Resultaten projectplan versus Behaalde
resultaten

Projectplan t/m
augustus 2019

Feitelijk behaald
t/m augustus2019

Verschil/nog te
behalen

Sociale contactmomenten *

4000

6545

+ 2545

Telefonische contacten * met deelnemers

3000

4675

+ 1675

Aantal ritten

1200

1870

+

670

Aantal chauffeurs

25

37

+

12

Aantal deelnemers

150

186

+
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Bevindingen deelnemers
Het servicepunt heeft dagelijks veel telefonisch contact
met deelnemers.
In deze contacten spreken de deelnemers zich uit over
wat zij van de dienst vinden en waarom zij gebruik
maken van ANWB AutoMaatje.
Als belangrijkste wordt genoemd;
• Het is een uitkomst
• Het geeft mij onafhankelijkheid
• Het bevordert mijn sociaal leven en sociale
contacten.
De meeste ritten die gereden worden zijn korte ritten,
onder de 15 kilometer.
De langere ritten zijn veelal ziekenhuisbezoeken en
familiebezoek.
Er is een grote diversiteit in de bestemming, variërend
van kappersbezoek, deelname aan sociale activiteiten
of bezoek aan partners die door ziekte/ouderdom niet
meer bij elkaar kunnen wonen en door gebruik van
ANWB AutoMaatje elkaar kunnen blijven zien.

Soms zijn er bijzondere vragen, zoals een recente
aanvraag voor vervoer voor bezoek aan het graf van
overleden echtgenoot, om zo één keer in de 14 dagen het
graf te verzorgen, schoon te houden.
Degene die altijd voor deze mevrouw reed, kon dit helaas
niet meer doen.
Ook voor zo’n aanvraag kan AutoMaatje het mogelijk
maken om iets waardevols voor iemand te betekenen.

“Mijn werkzaamheden op de centrale bieden
mij veel voldoening en ook voor mijzelf sociaal
contact”
“Ik heb het gevoel dat ik echt van betekenis
kan zijn”
“Soms hoor ik drie dagen mijn eigen stem
of geen stem. Door het uitje met AutoMaatje
heb ik weer eens echt met andere mensen
gesproken”
“Het is fijn dat ik zelf kan bepalen wanneer ik
beschikbaar ben om te rijden”
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Uitstapjes
Op initiatief van de vrijwilligers wordt er ongeveer 1 x per
kwartaal een uitje voor de deelnemers georganiseerd.
Er wordt met een klein groepje gereden, hierdoor is er
veel ruimte voor sociale ontmoeting. De kosten worden
zo laag mogelijk gehouden, zodat deze uitjes voor de
meeste mensen betaalbaar zijn.
De volgende uitjes zijn bezocht:
• Orgelconcert in de Grote Kerk in Harderwijk
(meerdere concerten bezocht);
• Oude ambachten en Speelgoedmuseum in
Terschuur;
• Zandsculpturen en Beeldentuin in Garderen;
• De Schaapskooi;
• Bezoek aan de kasteel De Cannenburgh.
De deelnemers zijn erg positief over deze uitstapjes. Er
wordt regelmatig gevraagd wanneer het volgende uitje
plaatsvindt.
Vervoer naar het stembureau
Een ander initiatief vanuit de vrijwilligers was het aanbod
om op de dag van de Europese Verkiezingen leden van
ANWB Automaatje naar het stembureau te rijden.
Vier mensen hebben hier gebruik van gemaakt en
aansluitend een kopje koffie met elkaar gedronken.
Verzoeken om structureel vervoer
Er wordt met enige regelmaat contact met ons gezocht
vanuit organisaties of Meerinzicht met de vraag voor
structureel vervoer, te denken valt aan meerdere keren
per week iemand naar de dagbesteding brengen of
dagelijks een kind van school halen in Zwolle. Op deze
vragen is het antwoord dat ANWB AutoMaatje hiervoor
niet bedoeld is. ANWB AutoMaatje is een aanvulling op
het bestaande vervoersaanbod in Ermelo en heeft geen
vervoersverplichting. Daarnaast is ANWB AutoMaatje
een vervoersproject met een sociale inslag.
Bevinding van de ANWB
Verwoord door Gerard van den Bos: initiatiefnemer en
projectleider ANWB AutoMaatje .
“Als ANWB zijn wij heel blij met en trots op jullie als
partner.
Jullie hebben in het eerste jaar veel Ermeloërs die
voorheen gedwongen thuis waren weer teruggebracht in
de maatschappij.
Mooi hoeveel vrijwilligers en deelnemers uit Ermelo elkaar
hebben leren kennen, gesprekken hebben gevoerd en
samen op pad zijn gegaan. Ermeloërs die elkaar vaak
voorheen nooit spraken nemen nu tijd voor elkaar. En
daarnaast jullie mooie initiatie voor een braille folder.
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Toekomst
9 % van de minder mobiele inwoners van
Ermelo die regelmatig gebruik maakt van
AutoMaatje en 48 actieve vrijwilligers is een
prima, bovengemiddelde score in het eerste
jaar.
De ervaring leert dat AutoMaatje met name
groeit door mond tot mond reclame van blije
deelnemers en vrijwilligers en een actieve inzet
van de lokale coördinator die verbindingen
legt.
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Voortzetting
De gemeente Ermelo heeft een beschikking afgegeven
voor de financiering van de vier resterende maanden
2019. Vanaf 2020 wordt de dienst opgenomen in de
reguliere dienstverlening van WE.
Hierdoor kunnen we doorgaan met deze mooie
dienst, die veel Ermeloërs de mogelijkheid biedt zich
onafhankelijk en zonder belemmering te bewegen in de
samenleving.
Dit naar eigen wens en behoefte, nu en in de toekomst!
Project Ermelose Maatjes gestart vanuit de
Hulpdienst/ Steunpunt

Zo kijkend denken wij dat jullie aangetoond
hebben dat jullie dat goed beheersen, en
dat geeft vertrouwen in een verdere groei
in ontmoetingen tussen Ermeloërs, sociale
contacten voor eenzame inwoners en een
positief effect op de gemeenschap in Ermelo
En dat als de gemeente in de toekomst haar
deel inbrengt wij vanuit de ANWB ook de
samenwerking graag voortzetten en jullie
blijven ondersteunen met materialen, kennis,
en de bekendheid en betrouwbaarheid van
ANWB AutoMaatje.”

Samenvattende conclusie
Welzijn Ermelo is zéér tevreden over het verloop van
het project en hierbij is niet in het minst de goede en
prettige samenwerking met de ANWB te noemen.
De betrokken projectleiders van de ANWB hebben ons
op enthousiaste en betrokken wijze gefaciliteerd en
gestimuleerd.
Waar nodig staan zij klaar om advies te geven en
ondersteunen zij. Door middel van monitoring van de
maandelijkse resultaten, kunnen we zien waar wij staan
t.a.v. onze eigen lokale doelen, als ook t.o.v. andere
gemeenten.
Een leuk voorbeeld van zo’n advies is een aanmelding
voor chauffeur van iemand die in een 45 kilometer- auto
rijdt. De ANWB gaf aan dat dit zeker kan. Deze persoon
is inmiddels actief als chauffeur en rijdt zo ongeveer het
meest van iedereen en is zéér geliefd bij de deelnemers.
Met hartelijke dank aan de Provincie, Het Oranjefonds
en het RABO Stimuleringsfonds voor hun financiële
bijdragen, waarmee zij ANWB AutoMaatje Ermelo
mogelijk hebben gemaakt.

Een geslaagde match bevordert de zelfredzaamheid en
gaat vereenzaming tegen.
Welzijn Ermelo ontving op 20 augustus 2018 een
toekenning van het Oranjefonds van een subsidiebedrag
van € 10.000, voor de financiering van het eerste jaar
van het maatjesproject Welzijn Ermelo.
Dankzij deze toekenning kon WE in september 2018
starten met de uitvoering van het project.
De aanleiding tot de aanvraag was dat de Hulpdienst
van Welzijn Ermelo een toenemende vraag naar maatjes
constateerde én ziet dat de vragen complexer worden.
Het project is er op gericht om in de toekomst te kunnen
[blijven] voldoen aan de toenemende vraag en om de
kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Het project is een doorontwikkeling van de
maatjesaanvragen die bij de huidige Hulpdienst
binnenkomen.
De hoofddoelen van het project zijn;
1. Voorkomen van/ het doorbreken van sociaal
isolement
2. Bevordering van onderlinge samenhang in de
Ermelose samenleving
3. Samenwerking tussen organisaties in Ermelo
verbeteren, met name tussen formele en informele
zorg
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Dit vertaalt zich naar onderstaande interne
doelstellingen;
1.

Meer richting geven aan de maatjescontacten door
doelen te stellen en deze te monitoren
2. Het leveren van meer kwaliteit
3. Het leveren van meer maatjes ( bij complexere
situaties).
Wat kwam er in 2019 tot stand?
Formulieren. Er zijn nieuwe formulieren voor matching en
monitoring ontwikkeld.
Registratie. Voor het maatjesproject is een aparte
module in het registratiesysteem gemaakt.
Hierin kan de relevante informatie voor matching en
monitoring worden vastgelegd. De formulieren t.b.v. de
matches zijn hier ingebracht.
Publiekscampagne
De publiekscampagne ging in oktober van start, in de
week voorafgaand aan de Week tegen Eenzaamheid. Dit
leverde veel respons op; er kwamen 10 aanvragen voor
een maatje binnen en 6 aanmeldingen om maatje te
worden.
De aanvragen waren allemaal voor een maatje voor
sociaal contact en eventueel gecombineerd met wat
ondernemen als wandelen, fietsen, zwemmen, en één
vraag om samen met de trein reizen. Door de campagne
en nieuwe aanmeldingen van maatjes zijn er ook
verschillende koppelingen gemaakt met mensen die al
langere tijd zaten te wachten op een geschikte match.
Ook kwam er geregeld een vraag binnen waarbij (forse)
psychische problematiek aan de orde was.
Hiervoor zijn lijnen uitgelegd naar GGZ en De
Ontmoeting.
Leuk én leerzaam
Door samen activiteiten te ondernemen beteken je iets
wezenlijks voor elkaar en ontdek je mogelijk ook nog
nieuwe kanten van jezelf.
Wederzijds plezier
Bij Maatjes draait het om persoonlijk contact. Warmte,
humor, aandacht, tijd, respect en begrip zijn belangrijk
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Uitwerking 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

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.

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 meerdere werkvelden actief,
m.n:
• Receptie en beheerders
• Steunpunt Vrijwilligerswerk
• Jongerenwerk
• De Inloop
• Ouderenwerk
• Maatschappelijk Werk
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Mantelzorgondersteuning
Uitvoering
mantelzorgwaardering
jonge mant
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
Groevenbee

Inzet WE
Jongerenwerk
Fit & gezondheidsspel
Gastlessen Groevenbeek
Omgaan met geld ( talent
for Money)

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.

Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Voorlichting: Kennis vergroten
over gezondheid en leefstijl

Jongeren maken zelf bewuste
keuzes in leefstijl

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

Voorlichting en bewust worden 200 jongeren zijn bereikt Goed
kunnen omgaan met geld/
beheer financiën.
Financiële planning kunnen
maken

Begrip voor jonge
mantelzorger

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

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

•

In 2019
• Aantal stagebieders met
een vacature: 380
• Aantal aangeboden
stagevacatures: 726
• Aantal leerlingen een
stage heeft gedaan in de
gemeente Ermelo: 781
• Aantal gelopen stages
Chr. College Groevenbeek:
1723 Per sector: zie pag.16

Onbekendheid met
de mogelijkheden van
vrijwilligerswerk
Gebrek aan
maatschappelijke interesse
Geen oefening in sociale
vaardigheden

•
•
•

Jongeren kennis
laten maken met
vrijwilligerswerk
Jongeren actief laten
participeren in de
samenleving
Sociale betrokkenheid
Sociale vaardigheden

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.

Inzet WE
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.
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Sociaal Team
Goede vindbaarheid/
bereikbaarheid
Huisvesting: verhuizing van
de Dillenburg naar het CJG
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

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.

Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Verbinden van organisaties en
signalen;
Het bieden en/of toeleiden
naar de juiste hulp/
ondersteuning
bieden

Inwoners en organisaties
Lange zoektocht voor
weten de weg naar het Sociaal inwoners en organisaties
Team
“ verdwalen in het Sociaal
Domein”.
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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
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;

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.
Verenigingen en andere
groepen ontvingen
ondersteuning, w.o.de
Voedselbank
Faciliteren en ondersteuner
van vrijwilligers

Inloop
Faciliteren en ondersteunen
Taalcafé
Kledingbank

Repaircafé

•

•

•

•
•

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
Taalhuis, Gezond Veluwe/ Samen oud, en Tijd voor
Taal worden inwoners ondersteund bij het versterken
van hun zelfredzaamheid op diverse leefdomeinen.
Er wordt jaarlijks een stagemarkt met medewerking
van vrijwilligersorganisaties georganiseerd;
Jongerenactiviteiten zijn vraaggericht en zoveel
mogelijk in zelforganisatie georganiseerd.

Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Om de inwoners van
Ermelo goed van dienst zijn
Betrouwbare organisatie

Mensen worden goed geholpen Lang zoeken
bij hun vraag.
Van het kastje naar de muur
Direct of via doorverwijzing
gestuurd worden
Tevreden inwoners
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Buurtbemiddeling
In 2019 betrof het 36
Onafhankelijke en onpartijdige
situaties.
bemiddeling om samen tot
Betrokken partijen hebben
een oplossing te komen.
met elkaar afspraken
gemaakt om te komen tot de
oplossing van het probleem &
conflict

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

Escalatie van problemen
Onprettige leefomgeving

KOV groep voor jongeren Het Om jongeren te ondersteunen
is een Doe-Praatgroep
met aandacht en begeleiding
aan jonge mantelzorgers (in
de leeftijd van 8-12 jaar) van
verslaafde ouders.
Deze training van
6/7bijeenkomsten wordt
2x per jaar geboden in
samenwerking met Tactus

Preventie en
Lotgenotencontact.
Vriendschappen tussen jonge
mantelzorgers die deelnemen
aan de Regionale Inloop en
kinderen van verslaafde ouders
die meedoen in de DoePraatgroep

Eenzaamheidsgevoelens/
sociaal isolement /
persoonlijke problemen

Brainblocks- training mbt
autisme. i.s.m. MEE.
Een éénmalige training voor
ouders.

Om handvatten te geven aan
ouders, zodat zij beter weten
om te gaan met het gedrag
van hun kind.

Acht ouders bezochten de
bijeenkomst en kregen advies/
handvatten voor de omgang
met hun kinderen

Niet goed weten om te gaan
met het gedrag van het kind

Gespreksgroep Koraal*
* Koraal is de gespreksgroep
van mensen die zorgen
voor hun man/vrouw die
dementie of niet aangeboren
hersenletsel heeft

Mantelzorgers meer ziekteinzicht en bagage geven hoe
om te gaan met naasten met
dementie Steun voor mensen
die met dit ziektebeeld
geconfronteerd worden

Meer inzicht in ziekte en hoe er
mee om te gaan.
Mantelzorgers voelen zich
gehoord.

Het gevoel er alleen voor te
staan als naaste van iemand
met dementie Het voorkomt
onbegrip en omgaan /
handelen dat niet aansluit bij
de betrokken zorgvrager
Overbelasting

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

Beter omgaan met je energie
Er- en herkenning
Begrepen voelen

Overbelasting
Eenzaamheidsgevoelens/
sociaal isolement

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

Steun voor mensen die met dit
ziektebeeld geconfronteerd
worden

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

Uitbrengen Nieuwsbrief voor
mantelzorgers

Verstrekken van informatie

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

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

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 zijn overgenomen,
zoals handwerkgroepen voor
kwetsbare ouderen.

Sociaal isolement

Mantelzorg
Mantelzorg
Regionale Inloop

Bijeenkomst “Bijf op de been”

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

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
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Ouderenwerk
Seniorweb

Rode Kruis
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Fitesse (Fitte Ermelose
Senioren)

Welzijn Ermelo

Stimuleren tot bewegen
Vitaliteit bevorderen
Sociale ontmoeting

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

Eetgroepen

Sociale ontmoeting
Het bieden van gezonde
maaltijd

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.

– 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

b. Zelfstandig wonende ouderen en mensen met een
beperking ervaren dat zij voldoende ondersteund worden
in het zelfstandig functioneren.

•
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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.

Eenzaamheid
Te weinig of minder gezond
eten (ongezond eetgedrag)

Ondersteuning vrijwilligers bij
uitvoering armoede beleid.

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.

Jaarverslag 2019

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

Inzet WE

Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

(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

•
•

Eenzaamheid
Sociaal isolement

Mantelzorgondersteuning
7x per jaar
Juist deze doelgroep ervaart
Partnergespreksgroep voor
vaak veel onbegrip van eigen
mensen met een partner met partner en omgeving
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 .

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

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

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
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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.

Welzijn Ermelo

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.

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;

•
•
•
•
•

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

Inzet WE
Hulpdienst/ Steunpunt
Maatjesproject
Investeren om goede
verbindingen tot stand te
brengen

Week tegen Eenzaamheid
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Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Om maatschappelijk en
sociaal deel te kunnen
nemen aan de samenleving,
uitbreiding sociale contacten
en bevorderen welbevinden

Maatschappelijke participatie
Ontwikkelen van vaardigheden
Sociaal netwerk verbreding
Mogelijk minder intensieve
inzet professionele
hulpverleners

Sociaal isolement,
eenzaamheid
Zwaardere zorg, hogere
kosten

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
het zelfvertrouwen
en vergroten van
participatie in de
maatschappij, bevordert
zelfredzaamheid
Vroegtijdige signalering

Sociaal isolement,
eenzaamheid
Zwaardere zorg, hogere
kosten

Voldoende vaardigheden
om maatschappelijk en
emotioneel zelfstandig te
functioneren
Voldoende zelfvertrouwen

•

•

•
Jongerencoaching van A
tot Zelf

- Zich gehoord voelen
- Ouderen weten zich
ondersteund/ geholpen bij
hun vraag.
Ouderenadvies
Inwoners kunnen dagelijks
terecht

Jaarverslag 2019

•
•

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

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.

Maatschappelijk werk
Individuele
hulpverleningstrajecten zijn
geboden.
Maatschappelijk werkers
werken eclectisch – integratief
. Afhankelijk van de
hulpvraag maken zij gebruik
van de methodieken:
• Taakgericht werken
• Ervaringsgericht werken
• Kortdurend
oplossingsgericht werken
• Systeemgericht werken
• Werken van sociale
netwerkstrategie
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Hulpdienst
Deelname aan
eenzaamheidsalliantie
Aandacht voor activiteiten
in kader van Week tegen de
eenzaamheid
Sociaal team
Inzet vanuit WE van 1,32 Fte
aan het Sociaal Team

Om jongeren te ondersteunen
bij de belemmeringen die
zij ervaren op hun weg naar
volwassenheid

•

•

•
•
•
•
•

Maatschappelijke uitval:
werk, studie, sociale
contacten
Emotionele problemen,
waaronder eenzaamheid
Conflicten
Zwaardere ( duurdere)
hulpverlening
Schulden

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

Zodat inwoners weten waar
ze terecht kunnen en wat de
mogelijkheden zijn voor
( ontmoetings) activiteiten.

Dat mensen de mogelijkheden
weten.
Netwerksamenwerking.
Verbinding o.a. met
supermarkten

Sociaal en/ of emotioneel
isolement.

Inwoners de juiste
ondersteuning te bieden

•

•

•

•

Tijdens huisbezoeken en
gesprekken zijn vragen
verhelderd.
D.m.v. toepassing
van verschillende
gesprekstechnieken
werd zoveel als mogelijk
de eigen kracht en het
netwerk van de inwoner
ingezet
Samenwerking en overleg
met netwerkpartners
vond zowel plaats op
casusniveau als ook
structureel.

Dat signalen niet
goed worden herkend/
opgepakt.
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Welzijn Ermelo

•
•
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.

Beleidsdoelstelling 11
Kwetsbare inwoners maken maximaal gebruik van hun
ontwikkelingskansen.
Maatschappelijke effecten
Kwetsbare inwoners ervaren een grotere
maatschappelijke deelname.

Inzet WE
De Inloop
Gericht op participatie van
mensen die kwetsbaar zijn
of /en zich in een kwetsbare
omgeving bevinden.

Signalen zijn ontvangen
en opgepakt.
Er is samengewerkt en
doorverwezen

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

Jaarverslag 2019

3.3 Welzijn Ermelo als Vangnet
Onbegrip
Niet goed weten om te gaan
met de ziekte en situaties

Resultaten
• Talenten en behoeften van kwetsbare inwoners zijn
in kaart gebracht en worden gematcht aan die van
andere kwetsbare en weerbare inwoners.

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

Vereenzaming
Duurdere professionele hulp
Uitval/ opname

Hulpdienst
Klus diensten aan huis (en
tuin)
Begeleiding: Gezelschap
Maatjes koppelen

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

Versterking zelfregie
Welbevinden
Versterking sociaal netwerk

Projecten maatwerk
• ANWB-AutoMaatje
• Binnen zonder Kloppen

Kwetsbare inwoners
ondersteunen

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

Het Sociaal Team bestaat uit professionals uit
verschillende werkvelden. Medewerkers van
MEE, de WMO, welzijn en de wijkverpleging zijn
vertegenwoordigd.
Per 1 januari levert ook de GGZ inzet aan het Sociaal
Team; vanuit het FActteam is dat 16 uur en per 1 april
ook een ervaringsdeskundige voor 4 uur per week.
Voor het Sociaal Team is deze toevoeging een belangrijke
verrijking.
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.
Nieuwe locatie
Vanaf januari 2018 tot 1 oktober 2019 was het Sociaal
Team gehuisvest in de Dillenburg.
Op 1 oktober is het Sociaal Team verhuisd naar de
locatie van thuiszorgorganisatie Icare aan de Dokter van
Dalelaan 12, waar ook het Centrum voor Jeugd en Gezin
is gehuisvest.
Het Sociaal Team is blij met deze locatie: het
wordt makkelijker om goed af te stemmen met de
Jeugdhulpverlening en snel de juiste hulp te bieden.
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Spreekuren zijn er op maandag en vrijdag van 9.00
tot 11.00 uur en woensdags van 18.00 tot 20.00 uur.
Daarnaast is zij iedere werkdag telefonisch bereikbaar
van 9:00-15:00 uur.
In 2019 is er op MT-niveau hard gewerkt aan de
doorontwikkeling ‘wijkgericht werken’. Voor het Sociaal
Team was het erg belangrijk om zaken rondom AVG en
registratie, mandaat en doorzettingsmacht beter te
organiseren. Eind 2019 lag er een document wat nog ter
goedkeuring aan het college moest worden aangeboden.
De wens is om daar in 2020 uitvoering aan te kunnen
gaan geven.
In 2019 heeft het Sociaal Team een steeds meer
signalerende en preventieve rol gekregen. Te denken
valt dan aan onderwerpen als stille armoede,
eenzaamheid en verslaving. Het ST is bijvoorbeeld actief
betrokken bij de proeftuin EPA (doelstelling; verbetering
vroegsignalering en regievoering) en de werkgroep
‘Ermelo tegen Eenzaamheid’.
1.1

Aanmeldingen

In de periode van 01-01-2019 tot en met 31-12-2019 heeft
het Sociaal Team 142 casussen behandeld. Dit betrof
104 nieuwe aanmeldingen in 2019 en 38 nog lopende
casussen van 2018.
Een aantal nieuwe casussen is in verband met de
onderbezetting in het Sociaal Team opgepakt door
moederorganisaties (bijvoorbeeld door Maatschappelijk
werk en MEE Veluwe), deze casussen zijn niet geboekt in
ons systeem.
Ten opzichte van 2018 is het aantal nieuwe meldingen
gelijk gebleven. Er zijn minder dossiers meegenomen
vanuit 2018 naar 2019 dat benadrukt onze werkwijze; het
Sociaal Team is er vooral voor kortdurende interventie.

In de grafiek hierboven is te zien in welke
leeftijdscategorieën deze nieuwe casussen vielen.
Casussen per jaar
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Hulpvraag en problematiek

60%

Van de 142 casussen, is de hulpvraag in 60 gevallen
enkelvoudig, in 82 gevallen meervoudig.
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In 2019 weten steeds meer netwerkpartners het Sociaal Team te bereiken, te denken valt dan aan de reclassering,
leerlingzaken, Veilig Thuis en Moviera. Dit verklaart een hoger percentage aanmeldingen vanuit de groep ‘overige’.
2019

Enkelvoudig

Meervoudig

25%
20%

In de hiernaast weergegeven grafiek is te zien dat inwoners zich vooral melden met een hulpvraag op sociaal gebied.

15%
10%

Gedurende het traject blijkt overigens regelmatig dat er bijkomende problematiek aan de orde is en dit invloed
heeft op het totaal functioneren. Een dossier wat in eerste instantie als enkelvoudig werd aangemerkt blijkt dan
meervoudig te zijn.
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Op de kaart is de spreiding
van de casussen over Ermelo
te zien. Inwoners in alle wijken
van Ermelo worden bereikt.
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Spreiding van de casussen

2018

Problematiek

H
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In de grafiek hieronder is weergegeven met welke problematiek de inwoners van Ermelo het meest te maken hebben
gehad. Problemen op gebied van huisvesting, financiën en lichamelijke gezondheid blijven het meest voorkomen.
Procentueel gezien is de problematiek rondom de lichamelijke gezondheid het meest toegenomen.
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Resultaten

1.5

Op welke wijze de casussen afgehandeld zijn, is in
onderstaande grafiek te zien.

•
•
•
•
•
•
•
•

Er is een stijging in het aantal casussen wat opgelost
is. Dit betekent dat er geen indicatieverstrekking heeft
plaatsgevonden.
Ook de consultatie is toegenomen, netwerkpartners
benaderen het Sociaal Team vaker om mee te denken
met een casus
Looptijd

2018

2019

•
•
•
•
Resultaat

20%

40%

15%

30%

2018

2019

De samenwerking met netwerkpartners wordt
geïntensiveerten door middel van:
•
•

10%

5%

0%

0%
2mnd

3mnd

4mnd

5mnd

6mnd 6<mnd

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
Werkgroep Autismeweek
Ketenaanpak overgewicht/obesitas jeugd en ouders
Ketenaanpak 24/7 voor mensen met verward gedrag
Naar aanleiding van signalen in gesprek met
wethouder/ambtenaren op het gebied van wonen,
ggz-aansluiting

Daarnaast heeft het Sociaal Team de volgende interne
werkgroepen: kwaliteit, PR/communicatie, preventie,
netwerkbijeenkomst.

20%

10%

Werkgroepen en samenwerking

Het Sociaal Team wordt vaak betrokken bij verschillende
brainstormmomenten, beleidsoverleggen en projecten,
binnen gemeente Ermelo of bij externe organisaties. Te
denken valt aan:

Het Sociaal Team is nog steeds vooral kortdurend bij een
casus betrokken. De casuïstiek waar het Sociaal Team
langer dan 6 maanden bij zijn betrokken is afgenomen.
Vanwege de multiproblematiek is het aantal casussen
waar het Sociaal Team ongeveer een half jaar bij
betrokken zijn gestegen. Die tijd is nodig om alles goed
in beeld te krijgen en een passend plan voor de toekomst
te maken.

1mnd
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Toeleiding

Zelfregie

Opgelost

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.
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.

Consulatie

Maandelijkse brede sociaal teamoverleggen
Organiseren van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst
(in 2019 met het thema Wvggz)
Het bijwonen van thematische bijeenkomsten van
onze netwerkpartners
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In 2019 heeft één van de collega’s de opleiding
‘Aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling’ gevolgd.
De coördinator van het Sociaal Team schuift aan en
levert input bij de overleggen van het managementteam
‘wijkgericht werken’, waar in 2019 de focus heeft gelegen
op het rapport ‘doorontwikkeling wijkgericht werken’.
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling Ermelo is een dienstverlening die
vanuit Welzijn Ermelo wordt geboden.
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.

Cijfers Buurtbemiddeling 2019
In 2019 heeft Buurtbemiddeling 36 casussen aangemeld
gekregen
Casus aangemeld door:

Aantal

Uwoon

10

Politie

10

P1* (evt. via netwerk)

16

Anders

-

Onderwerp van melding
Dieren

4

Tuin/grondgeschil

10

Pesten/intimidatie

7

Kinderen

-

In 2019 is in samenwerking met Gezond Veluwe
(voortvloeiend uit de EPAproeftuin) voor inwoners
met een psychische uitdaging de Lekker in je Vel-beurs
georganiseerd.

Geluid

13

Anders

2

Casus opgelost niet geschikt voor BBM;
doorgezet naar o.a. Sociaal Team

5

1.6

Casus opgelost ná verheldering,
d.m.v. gesprekken P1 en/of P2* door
bemiddelaars

4

Casus opgelost ná intake (info, advies)

6

Voortijdig stoppen op initiatief klant (P1)

3

•

Scholing en Ontwikkeling

In 2019 heeft het Sociaal Team zich geschoold in:
• Moreel Beraad door Governance & Integrity in
samenwerking met de GGD
• Gewijzigde Meldcode door Moviera
• Sociale Netwerkversterking (SNV) door MEE Veluwe
• Sociale Wijkteams en Privacy door Movisie
Maandelijks wordt er deelgenomen aan intervisie
bijeenkomsten.

Reden afsluiten casus

Bemiddeling deels geslaagd
Casus loopt nog

7

Casus opgelost ná bemiddelingsgesprek

6

Niet opgelost, ondanks gesprekken met
P1 en P2

2

P2 wil niet meewerken

3
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Wijk
West

13

Zuid

6

Oost

6

Noord/Centrum

8

Horst en Telgt

3

Speuld

-

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. Eén casus is opgepakt door Uwoon omdat er
sprake was van meerdere meldingen door verschillende
buren over 1 persoon.
In de gevallen dat P2 niet bereid is mee te werken aan
een Buurtbemiddelingstraject krijgt P1 een coaching
gesprek aangeboden. Ook is het Maatschappelijk Werk
een enkele keer geadviseerd.
Op deze manier krijgt P1 alsnog handvatten
aangeboden om met de situatie om te kunnen gaan.
Een aantal keer is P1 juist de partij die het traject
stopzet. De ervaring is dat dit met name gebeurt bij
aanmeldingen die door een netwerkpartner gedaan
worden, zodra er vanuit BBM contact wordt opgenomen
en men hoort dat er ook inzet vanuit P1 gevraagd wordt,
haakt men af.
Opvallend is dat er in 2019 t.o.v. 2018 aanzienlijk meer
bemiddelingsgesprekken hebben plaatsgevonden. Het
is fijn te constateren dat men in 2019 meer bereid is
geweest om met elkaar in gesprek te gaan.
Daarnaast is het ook opvallend dat 64% van de
aanmeldingen voor Buurtbemiddeling in het 3e en 4e
kwartaal van 2019 zijn gedaan. Dit betekende dat er
op de groep bemiddelaars juist in die periode een groot
beroep werd gedaan. Het was soms puzzelen om op
korte termijn duo’s te kunnen vormen. Door gedreven
inzet van bemiddelaars is er geen sprake geweest van
een wachtlijst maar heeft het soms wel iets langer
geduurd voordat een case opgepakt kon worden. Dit is
altijd in overleg met de melder gegaan.
Ongeveer 45% van het aantal trajecten is geslaagd.
14 % is opgepakt door het Sociaal Team (of een andere
netwerkpartner)
19% loopt nog door in 2020
Vooral dit laatste cijfer vertroebelt mogelijk het
percentage geslaagde trajecten.

De verwachting is dat de lopende trajecten ook positief
worden afgesloten. 6% loopt nog door in 2019.
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.
Dit om de vindbaarheid te vergroten en meer aandacht
te kunnen geven aan de doelgroep. Voor hen is ook een
aangepaste folder ontwikkeld. De Hulpdienst van WE,
de Inloop, het Financieel Café, als ook de Diaconieën en
het WMO-loket zijn belangrijke vindplaatsen van waaruit
mensen de weg naar het Taalcafé vinden.
De zogeheten Nieuwkomers vormen hierbij een
belangrijke groep.
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 goed bezocht. In het afgelopen jaar
vonden er elke maandagochtend tussen de 15 tot 20
bezoekers per keer de weg naar het Taalcafé in locatie
Pinel.
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
• Korte lijnen: er kan eenvoudig geschakeld/
afgestemd worden, zowel intern als extern.
• Er is weinig tijdverlies en bureaucratie: geen
uitgebreide intakes/ wachttijden.
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De kerntaken die het Maatschappelijk Werk heeft zijn:
• Het bieden van psychosociale hulpverlening
• Het bieden van concrete en informatieve
hulpverlening
• Onderzoek en rapportage
• Signalering, belangenbehartiging en preventie
• Werken met sociale netwerken
• Werken met vrijwilligers
Team maatschappelijk werk
Was de aandacht vorig jaar sterk gericht op
continuering van de dienstverlening, in 2019 heeft
het team kunnen werken aan versterking van de
interne samenwerking binnen het maatschappelijk
werk en verbindingen binnen en buiten de organisatie.
Methodisch werken vanuit het systeem stond hierbij
centraal.
Ook de verbinding met het Sociaal Team werd
versterkt. De inzet vanuit systemisch werken richt zich
op het versterken van het netwerk. Hierbij wordt ook
samengewerkt met andere betrokken netwerkpartners,
waaronder de verwijzers.
Aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld
De maatschappelijk werker die tevens deel uit
maakt het Sociaal Team, volgde de opleiding tot
aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld en heeft vanaf
volgend jaar deze functie voor zowel de medewerkers
WE als voor de leden van het Sociaal Team.
Aanmelding van vragen
De vragen van cliënten hadden betrekking op alle
levensgebieden: waarvan de meeste vragen betrekking
hadden op
1. Financiën;
2. Huiselijke relaties;
3. Relatie tot anderen ( in 2018 was dit gezondheid )
Hiernaast het ervaringsverhaal van een cliënt van het
maatschappelijk werk, verwoord in een brief:
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Van Hopeloos tot een gelukkig man.
Ik heb me in juli 2018 aangemeld bij Welzijn
Ermelo voor de schuldsanering.
Op een geven moment kwam de vraag hoe
ik aan de schulden kwam. Het hoge woord
kwam er toen uit dat ik verslaafd was van
drug en dat me leven een puinhoop was. Ik
was al wel een half jaar gestopt van de drugs
maar had vanaf mijn 16 jaar tot aan mijn 37
jaar gebruikt. Wel met tussen stops van een
paar jaar. Ik was geen prater dacht altijd de
hulpverlening had ik niet nodig. Maar er was
zoveel gebeurt in mijn leven dat ik echt zo iets
had van: laat ik het maar proberen. Erger als
dit kan het toch niet worden. Heb gelukkig
die keuze gemaakt want heb heel veel steun
aan Welzijn gehad. Ik kon eindelijk mijn hart
luchten en zorgen dat ik weer structuur in
me leven kreeg met gesprekken en advies.
Omdat ik zelfstandig wou afkicken heeft
MW mij voorgesteld aan stichting Forzsa uit
Dronten. Om mij te ondersteunen met mijn
verslaving hoe ik hier mee om moest gaan.
Toen ik binnen kwam bij Welzijn gingen onze
gesprekken van Lings naar recht omdat ik niet
gewend was om te praten. Dat heeft MW echt
goed aangepakt. Welzijn heeft me in contact
gebracht met Westerbeek schuldsanering. Dit
waren hele lastige gesprekken voor mij, maar
ze hebben mij er goed door heen geholpen.
Omdat ik door de hele situatie een uitkering
moest aanvragen, omdat ik gewoon te weinig
verdiende om te leven. Heeft Welzijn mij ook
in contact gebracht met Meerinzicht voor een
uitkering aan te vragen. Ik ben heel erg blij hoe
Welzijn werkt, MW had goed in de gaten wat ik
nodig had om alles op de rit te krijgen. Omdat
er zo veel op me af kwam. Heeft MW me er
goed door heen geholpen.
Dit is een korte schets wat er in 2 jaar is
gebeurt. Als je nu gaat kijken waar ik nu sta.
Ik ben nog steeds clean en loop dit stage bij
stichting Forzsa, En in samen werking met
Meerinzicht en stichting Forzsa doe ik een
opleiding tot ervaringsdeskundige. Ik heb van
mijn probleem me werk gemaakt.
Ik wil Welzijn heel erg bedanken dat ze me
weer opgang hebben geholpen om mijn leven
weer op te pakken. Echt jullie doen goed werk.
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(Echt)scheidingsspreekuur
Vanaf november 2018 biedt het Maatschappelijk Werk,
in samenwerking met het Centrum voor en Gezin, op
dinsdagmorgen een (Echt)scheidingsspreekuur.
Hier kunnen mensen met vragen rondom
relatieproblemen en echtscheiding terecht.
Doel hiervan is de situatie te inventariseren en tot een
passend advies te komen.
Op basis van de situatie worden er afspraken voor
vervolgstappen gemaakt.
Bij dit spreekuur is zowel een maatschappelijk werker als
iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin aanwezig.
Daarbij is het Centrum voor Jeugd en Gezin er in het
bijzonder voor het kind waar, als dat nodig is,
passende ondersteuning aan kan worden gegeven.
De spreekuren worden (nog) niet echt druk bezocht,
voor de mensen die er gebruik van maken, voorziet het 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 toegewerkt kan worden naar een
structurele oplossing waarbij zelfredzaamheid van de
burger wordt vergroot. Daarbij worden extra kosten
die samenhangen met financiële problemen en
uithuiszetting voorkomen.
Het betrof 41 situaties in 2018, in 2019 waren dit er 40.
Het mooie resultaat : In 2019 vond geen enkele
uithuiszetting plaats.

Totaal aantal aanmeldingen in behandeling project
huurachterstanden
(aantal keren ‘erop uit’ met Uwoon)

41

Nog in behandeling uit 2018

7

actie hulpverlening
geen contact (geen hulpverleningscontact)

13

informatie en advies

8

bemiddeling

1

procesmatige hulpverlening

19

totaal aantal bewoners benaderd

40

Resultaten:
betalingsregeling getroffen

21

nog contact deurwaarder (met of zonder
regeling)

11

geen regeling/achterstand voldaan

5

verhuisd/vertrokken

1

uitgezet

0

Van twee vonnissen tot ontruiming
uitgesproken door rechter:
huisuitzetting

0

directe huisontruiming voorkomen

0

huisontruiming uitgesteld

2

57

Hoewel er in veel gevallen sprake is van een meervoudige
vraag, zoals dat het willen verhuizen (Wonen) vaak
te maken heeft met een afnemende lichamelijke
gezondheid (Gezondheid) of toenemend gevoel van
eenzaamheid (Welzijn), kan er een grove indeling
gemaakt worden met betrekking tot de hulpvragen in de
casuïstiek. In percentages:
Financiën:
Gezondheid:
Mantelzorg:
Vervoer:
Welzijn:		
Wonen:		

7%
27%
7%
3%
49%
7%

Wonen
Op de vraag of men, over het algemeen graag in de
huidige woning woont, antwoordde 95% bevestigend.
27% had echter wel klachten over de woonomgeving,
waarbij met name obstakel op de stoep en/of
losliggende tegels werden genoemd.
Gezondheid
67% had een langdurige ziekte of ervoer lichamelijke
problemen. Spier – en gewrichtsklachten vormden het
grootste probleem (58%) Gevolgd door problemen met
hart en bloedvaten (20%). Diabetes is een groeiende
zorg (12% in 2019, in 2006 was dit 6%).
87 % van de bevraagden kon zichzelf lichamelijk
verzorgen.

Ouderenadvies
De Ouderenadviseur geeft advies en informatie aan
senioren op het gebied van welzijn, wonen en zorg.
Ook biedt zij ondersteuning en kan ze bemiddelen of
verwijzen naar andere instanties.
Ze werkt nauw samen met andere organisaties. Het
communicatieplatform OZO-verbindzorg is hierbij
helpend in het verbinden van Welzijn met het Medische
Domein. Het is een netwerk van zorgverleners rondom
een cliënt, waarbinnen iedereen gerichte vragen kan
stellen, antwoorden kan geven en signalen afgeven.
In 2019 was er bijvoorbeeld regelmatig contact/overleg
met klantmanagers Wmo, Praktijkondersteuners
van de huisarts, Casemanagers dementie,
Thuiszorgorganisaties, Vrijwilligersorganisaties,
Bewindvoerders, GGz, Steunpunt Mantelzorg, Uwoon en
Sociaal Team.
De onderlinge samenwerking verliep doorgaans soepel
en bijzonder prettig. Partijen weten elkaar steeds beter
te vinden en gebruik te maken van elkaars expertise.
Cliënten geregistreerd in 2019: 275
Aantallen per wijk:
Buitengebied:
Centrum:
Noord:		
Oost:		
West:		
Zuid:		
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18
54
48
43
46
66

De gemiddelde leeftijd van in 2019 aangemelde casussen
was 78,9 jaar, waarbij de jongste 57 en de oudste 90
jaar was.

Huisbezoeken 75 +
De Huisbezoeken 75+ worden vanaf 2006 gehouden. Het
doel van deze bezoeken is tweeledig: ouderen worden
Zelfredzaamheid
geïnformeerd over regelingen en voorzieningen die er
Op de vraag of men de problemen van alle dag aan kan/
bestaan en door het beantwoorden van de vragenlijst en het dagelijks leven zelf kan organiseren, antwoordde
de gesprekken geven zij heel veel informatie over dat wat 88,5% bevestigend
er leeft onder de inwoners van Ermelo. Er wordt gewerkt
met een vragen lijst die handelt over gezondheid, wonen, Zelfredzaamheid
Ja
Meestal
Soms
Nee
instanties, zelfredzaamheid, mobiliteit, sociale contacten
100%
en tijdsbesteding. De laatste jaren ligt de nadruk meer
en meer op het gesprek en onderwerpen die ouderen zelf
80%
aandragen.
In tegenstelling tot de vragen die rechtstreeks gesteld
60%
worden, blijkt uit deze (preventieve) huisbezoeken dat
bepaalde signalen de boventoon voeren.
De leeftijd van de aangeschreven 75 plussers is in de loop 40%
van de tijd verschoven. In 2019 werden ouderen, geboren
20%
in 1942 benaderd. Gemiddeld waren zij 76,5 jaar.
Gebleken is dat mensen van 75 over het algemeen nog
0%
dermate zelfredzaam zijn dat ze een huisbezoek als te
2010
2014
2017
2019
vroeg ervaren. Op 80- jarige leeftijd is er echter vaak als
sprake van bepaalde zorg. Waardoor de indruk bestaat
4% van de ouderen gaf aan onvoldoende mensen te
dat een preventief bezoek aan de late kant zou zijn.
in 2019 vonden 126 Huisbezoeken plaats. Dat is zo’n 50% hebben om op terug te vallen bij narigheid en problemen
van het totaal aangeschreven ouderen.
54% had in 2019 een ingrijpende gebeurtenis
De bezoeken worden afgelegd door een vrijwillige
meegemaakt (zoals het verlies van partner of familielid,
medewerker van Welzijn Ermelo. Indien gewenst vindt er
of ziekte. Het overgrote merendeel had deze gebeurtenis
een vervolgbezoek plaats door de ouderenadviseur. Zij
(redelijk verwerkt).
coördineert de Huisbezoeken 75+.
Op de vraag of men bij narigheid en problemen
voldoende mensen had om op terug te vallen
Een greep uit de resultaten van deze bezoeken in
antwoordde 82% dat dit inderdaad het geval was.
percentages:
Van de respondenten was
Internet
Gehuwd:
69,5%
In 2019 maakte 73,5% van de gevraagde ouderen
Ongehuwd:
29,5%
gebruik van internet. In 2015 was dit 65,5 %. In 2007 was
Man:		
45%
dit 25%. De computercursussen voor senioren die Welzijn
Vrouw:		
55%
Ermelo i.s.m. Seniorweb biedt, hebben hier zeker positief
Koopwoning: 71%
aan bijgedragen.
Huurwoning: 29%
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Eenzaamheid
Anders dan de beeldvorming doet vermoeden, laat
onderstaande grafiek zien dat het percentage ouderen
dat zegt zich nooit eenzaam te voelen, tussen 2006 en
2019, met bijna 10 % gegroeid is. Het percentage dat
aangeeft zich vaak eenzaam te voelen is ongeveer gelijk
gebleven. In 2006 koos 8 procent ervoor geen antwoord
te geven op de vraag m.b.t. eenzaamheid, waar dit in
2019 nog om 0,5 procent ging. Dit doet vermoeden dat
het taboe rondom het thema wat verminderd lijkt.
Vaak

Af en toe

Nooit

40%

20%

0%
2014

2018

Financiën
Voor antwoorden op de vraag of men kon rondkomen
van de inkomsten, zie onderstaande grafiek.
Ja, zonder moeite

Ja, met enige moeite

Ja, met enige moeite 2

Nee

Geen antwoord

100%

50%

0%
2006

2010

2014

“Het ergste van ouder worden is dat je voortduren
afscheid moet nemen. Van je gezondheid, familie, je
huis, de zeggenschap over je eigen leven”.
“Er zijn veel mensen die wel tegen je praten, of plannen
bedenken, maar praktische échte hulp, daar heb je wat
aan”.
Alzheimer Café
De ouderenadviseur maakt onderdeel uit van de
werkgroep Alzheimer Café
De eerste donderdag van de maand zijn er themaavonden in het Alzheimer Café in De Baanveger.
Verschillende onderwerpen m.b.t. dementie werden
hier in 2019 weer uitgediept. Zo werd er bijvoorbeeld
gesproken over het lerend vermogen van mensen met
dementie, met een acteur als gastspreker en was er het
thema “dementie en depressie”, waarvan de symptomen
aanvankelijk erg op elkaar kunnen lijken. De avond werd
ingeleid een specialist ouderengeneeskunde.

60%

2010

Wat vaak terug komt in gesprekken met ouderen:

Geen antwoord

80%

2006

wordt het “oude bejaardenhuis” terug genoemd.

2018

De bezoeken worden als prettig of zeer prettig ervaren
door de overgrote meerderheid (92,5%)
Op de vraag of men, buiten de vragenlijst om nog
suggesties had, antwoordde 22,5% bevestigend. Een
derde van die suggesties heeft betrekking op (de zorg
om) woningen. Veel ouderen uiten de wens naar de
mogelijkheid van collectief of geclusterd wonen. Vaak
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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, Meerinzicht 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,
Humanitas, Diaconaal Platform, de Voedselbank.
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.
Totaal vonden in 2019 er 212 vragen de weg naar het
financieel café.
Vanaf 11 november is er een avondopening toegevoegd
aan de Inloop van het Financieel Café.
Naast de donderdagmorgen kunnen mensen nu ook
terecht op de maandagavond.

Financiële Dienstverlening
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Belastinghulp
In 2019 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. In sommige situaties wordt
ondersteuning gegeven bij het vinden voor verdere hulp.
Doorontwikkeling:
Intern is er een vakgroepoverleg Financiële
Dienstverlening, hierin bespreken WE medewerkers
ontwikkelingen en delen signalen met elkaar en waar
nodig wordt actie ondernomen.
Interne samenwerking is in 2019 verder uitgebreid, b.v. in
relatie tot De Inloop en Jongerencoaching van A tot Zelf.
Terugkijkend was het een jaar vol ontwikkelingen, deze
zullen in 2020 worden voortgezet.

Voorbeeld van korte lijnen, afstemmen en
aansluiten op behoefte(n)
Via ST: Jongere van 21 bij Montana gaan wonen.
4-gesprek met de jongere, beheerder van Montana,
Mireille en Kim.
Vraag bleek m.n. op financieel gebied , in dit geval

Financieel Café, Thuisadministratie en Belastinghulp
Deze drie onderdelen werden in 2019 door zo’n 25
vrijwilligers en 1 parttime beroepskracht uitgevoerd en
mogelijk gemaakt.
Het aantal vrijwilligers breidde het afgelopen jaar met
twee uit.
In 2019 is gewerkt aan nieuw aanbod
deskundigheidsbevordering voor deze specifieke
groep vrijwilligers, met hierin ook aandacht voor
laaggeletterden.

lijkt Jongerencoaching het meest passend, omdat

Financieel Café
Het Financieel Café is de voordeur van de Financiële
Dienstverlening.
Een vaste groep vrijwilligers van Humanitas,
SchuldHulpMaatje en Welzijn Ermelo, werkte samen om
alle hulpvragen zo goed mogelijk te ondersteunen. Er
zijn korte lijnen met Thuisadministratie, Belastinghulp en
Maatschappelijk Werk.
Deze laagdrempelige Inloop voor alle (kortdurende)
vragen op financieel-administratief gebied werd goed
gezocht.
Het Financieel Café biedt laagdrempelige en
vrij toegankelijke ondersteuning bij een concrete
hulpvraag van beperkte omvang die in één of een paar
vervolggesprekken/afspraken kan worden aangepakt.

Kledingbank
De Kledingbank geeft tegen een kleine vergoeding
herbruikbare kleding uit aan mensen die dit 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.

er op meerdere leefgebieden. De jongerencoach die
de begeleiding gaat oppakken heeft een financiële
achtergrond. Hierdoor kan de begeleiding door één
vrijwilliger geboden. Voor de jongere prettig dat
er niet meerdere personen begeleiding hoeven te
bieden.

Thuisadministratie
De thuisadministratie biedt zowel kortdurende,
middellange tot langdurige ondersteuning:
ondersteuning waarbij langere tijd wordt ondersteund,
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).

Vanaf begin december heeft de Kledingbank er een
dagdeel bij en is ook op de woensdagmiddag geopend.
Er is dan ook een kapster aanwezig, ( zij knipt tegen een
kleine vergoeding ). Voor de kapster maakt het deel uit
van haar integratietraject.
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Uitwerking welzijnsopdracht
gemeente: Domein Vangnet

Doelgroep
Inwoners met verminderde
zelfredzaamheid op meerdere
domeinen waarvoor een
integrale aanpak en langdurige
ondersteuning nodig is.

Sociaal Team
Leden van het sociaal
team zijn geschoold in de
doorbraakmethode

Ambitie
De zorg voor
kwetsbare inwoners is
veilig gesteld

De rol van WE
Ondersteunt: WE helpt
mensen niet uit hun evenwicht
te raken als gevold 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

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.

Inzet WE
Hulpdienst

Jaarverslag 2019

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.

Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

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

Zelfredzaamheid
Langer zelfstandig kunnen
blijven wonen

Extra (thuis)zorg

Afspraken rondom
zorgcoördinatie zijn in diverse
maatschappelijke velden
vastgelegd.
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Eenduidige werkwijze

Er wordt resultaatgerichter
gewerkt

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

Duidelijkheid in taken en
verantwoordelijkheid
Snelle korte lijnen
Efficiënte werkwijze

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.

Onvoldoende resultaat
(te) lang begeleiden zonder
resultaat
“Van het kastje naar de
muur” gestuurd worden

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 Lang zoeken met kans op
weten de weg naar het Sociaal verdwalen in het Sociaal
Team te vinden
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
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.

Welzijn Ermelo

Waarom

Wat levert het op

Wat voorkomt het

Om mensen
Zinvolle tijdsbesteding , waar
Dat mensen niet zelfredzaam
ontwikkelingskansen te bieden. mogelijk gericht op groei op de zijn, niet mee kunnen doen in
participatieladder.
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.

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

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.

Jongerenwerk
Taakstraf Jongeren
Empowermenttraining

Inzet WE
Hulpdienst, praktische
ondersteuning en sociale
ondersteuning
Inzetten van vrijwilligers

De Inloop
Activiteiten voor speciale
doelgroepen:
• Disco voor Jou
• Computerclub
• Gameavonden voor
jongeren met Autisme.
• Vriendenkring voor
Jongeren met een lichtverstandelijke beperking

Maatschappelijk werk
Huurschuldproject samen
met UWoon. Wanneer er
huurschuld ontstaat wordt er
in een vroeg stadium contact
gezocht met de huurder.

Inzet WE
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Resultaten
• Ondersteuningsplannen worden opgesteld samen de
burgers.
• Lotgenotencontact en versterking zelfregie zijn
vraaggericht georganiseerd.

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.

Ontwikkelen van
zelfvertrouwen jongeren

Jongeren die zelfverzekerd zijn, Gepest worden,
zich durven laten zien.
beïnvloedbaar zijn, alleen
voelen.
negatief zelfbeeld.

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
MT- wijkgericht werken
In 2018 behandelde het
Sociaal Team 183
casussen.(t.o.v. 154 in 2017)
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Waarom

Wat levert het op

Om kwetsbare inwoners
te ondersteunen bij hun
zelfredzaamheid.

Participatie, meer volwaardige Sociaal isolement
deelname aan de samenleving.

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 Met de zorgvrager is een
kunnen, die op een andere
ondersteuningsplan opgesteld,
manier niet geholpen worden. 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.

Wat voorkomt het

Dat problemen niet worden
opgelost.
(grotere) Problemen
Escalatie.
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4. Welzijn Ermelo: 					
		Organisatie in 					
		ontwikkeling

De mooiste conclusie uit het rapport:

‘Al sinds de eerste audit van 2016 is duidelijk
waarneembaar dat WE voortdurend alert is op
signalen vanuit de maatschappij, het ontwikkelen
van nieuwe diensten die inspelen op deze signalen,
het door ontwikkelen van bestaande diensten en
het goed benutten van in de organisatie aanwezige
kennis, ervaring en data. WE heeft een scherpe
externe blik en is in staat om nieuwe diensten te
ontwikkelen die goed aansluiten bij de bestaande
diensten en die voorzien in een behoefte bij de
doelgroepen.’ Een resultaat om trots op te mogen

Werken vanuit Maatschappelijk Rendement als
uitgangspunt
In 2019 is er samen met de gemeente een traject
gelopen gericht met het doel het Welzijnsbeleid door
te ontwikkelen naar verantwoording op basis van het
maatschappelijk rendement van de dienstverlening.
Het doel hiervan is om de kwaliteit meetbaar te
maken. In het ontwikkelen van deze nieuwe wijze van
verantwoording zijn twee procesbegeleiders betrokken
geweest.
Een goede verbinding en afstemming tussen de
werkopdracht 2020, opgesteld vanuit het perspectief
vanuit de gemeente als opdrachtgever en de
uitvoeringsplannen en verantwoording vanuit het
perspectief van Welzijn Ermelo, als opdrachtnemer, is
hierbij het gewenste resultaat.
Medio 2019 heeft Welzijn Ermelo in twee teamsessies
haar werkzaamheden en diensten beschreven op basis
van de maatschappelijke opgaven Sociale Samenleving
en Participatie.
Hiermee is een nieuwe basis gelegd, van waaruit
we leren en verbeteringen kunnen we aanbrengen
(bijsturen). Dit allemaal vanuit het doel om de inwoner
zo goed mogelijk te ondersteunen daar waar hieraan
behoefte is in relatie tot de effecten die wij met elkaar
willen bereiken op het gebied van zelfredzaamheid,
sociale cohesie, voorkomen is beter dan genezen, van
formeel naar informeel etc.
De indicatoren die hieraan zijn verbonden, fungeren als
gereedschap en zijn outcome gericht: gericht op waar
we naar toe willen. Het is dus een belangrijk instrument
om focus te houden op de beleidsdoelstelling/het
gevraagde maatschappelijke effect. De indicatoren
staan ten diensten van het doel (leren en verbeteren).
Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het werken met
indicatoren geen overmatig verantwoordingsysteem
tot gevolg mag hebben. Het mag ondernemerszin niet

in de weg staan en geen armslag verminderen. Niet
alles is een succes en daar moeten en kunnen we soms
afscheid van nemen, van fouten leren we. Het Jaarplan
2020 is vanuit bovenstaande uitgangspunten tot stand
gekomen.

zijn, al is Welzijn Ermelo zich ervan bewust dat het
ontvangen kwaliteitskeurmerk geen eindstation is.
Kwaliteit behouden en verder verbeteren blijft altijd
om aandacht vragen.

4.2 Deskundigheidsbevordering

4.1 Kwaliteitsbeleid 2019
Welzijn Ermelo streeft naar zo optimaal mogelijke
kwaliteit van dienstverlening.
Eind 2016 is Welzijn Ermelo gecertificeerd conform ISO
9001:2015, waarmee een
belangrijk speerpunt van de organisatie en de gemeente
werd gerealiseerd.
De certificering werd afgegeven voor een periode van
drie jaar, met daarin tussentijdse toetsing in de vorm
van jaarlijks audits.
Op 2 december vond er een nieuw beoordeling plaats, op
basis van de gestelde kwaliteitseisen en doorontwikkeling
van de kwaliteit van de organisatie.
Welzijn Ermelo werd opnieuw gecertificeerd voor een
periode van drie jaar.

BHV 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 2019 waren dat:
• Een intervisie bij stichting Stimenz, later bij Les is
More
• Congres palliatieve zorg
• Congres Dementie
• Congres kwetsbare ouderen
• Cursus break-through coaching
• Cursus HBO schuldhulpverlening
• Training aandachtsfunctionaris kindermishandeling/
huiselijk geweld
• Training Rijker verantwoorden
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4.3 Vrijwilligersbeleid WE
Welzijn Ermelo is grotendeels gebouwd op de inzet van
de vele vrijwilligers.
Eind 2019 waren er 326 vrijwilligers actief binnen WE.
De vrijwilligers zetten zich in voor 50 verschillende
diensten & activiteiten.
De grote gevarieerdheid en diversiteit maakt het
mogelijk dat interesses en talenten optimaal kunnen
worden ingezet en benut.
Of het nu gaat om koffie inschenken, het coachen van
jongeren, het doen van klusjes in huis, ondersteuning
in de thuisadministratie of koken voor de eetgroepen;
iedere inzet draagt bij aan het realiseren van de
welzijnsdoelen van Welzijn Ermelo en haar missie: We
doen het samen, voor elkaar !
Ook voor de interne vrijwilligers werd een
voorlichtbijeenkomst georganiseerd over geweld in
huiselijke kring.
I.s.m. de Gresbo werd een praktische training voor de
tuinvrijwilligers van de Hulpdienst geboden: een cursus
snoeien.
In het vrijwilligersbeleid van Welzijn Ermelo, staat dat
wat voor vrijwilligers van belang is, zo goed en volledig
mogelijk beschreven.
Daarnaast wordt er met elke vrijwilliger een
vrijwilligersovereenkomst gesloten, waarin de rechten en
de plichten zijn vastgelegd met het doel de vrijwilliger
zo goed mogelijk te ondersteunen bij zijn/ haar taak en
werkzaamheden.
Andere vormen van ondersteuning zijn de mogelijkheid
deel te nemen aan ( thema- gebonden ) cursussen/
bijeenkomsten. Dit kan per werkveld worden ingericht.
Vrijwilligers zijn gekoppeld aan een beroepskracht, die
hen begeleidt en die aanspreekpunt is bij vragen.
Waardering.
Vrijwilligers ontvangen vaak een directe vorm van
waardering van degenen voor wie zij zich inzetten.
Ook de medewerkers geven hun waardering in de
vorm van persoonlijke aandacht en uitspreken van
waardering.
Daarnaast zijn er enkele momenten in het jaar waarin
de organisatie haar vrijwilligers bedankt, zoals het
jaarlijkse vrijwilligersfeest, activiteiten in de Week
van de Vrijwilliger en middels het aanbieden van een
Kerstpresentje.
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Vrijwilligersoverleggen
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.

4.4 Administratieve organisatie
Er is in 2019 intern hard gewerkt om weer een
Goedkeurende Accountsverklaring te verkrijgen.
Dit met positief resultaat.
In 2019 werkten bij Welzijn Ermelo:
Gert Beens		
- Sociaal werker			
Corien Benard		
- Sociaal Werker		
Bertus Bokhorst		
- Beheerder			
Margreeth Drok
- Sociaal Werker		
Gerrie Faber 		
- Sociaal Werker		
Wafa Fare		
- Sociaal Werker		
Chris Hakstege		
- Beheerder 			
Lisanne van den Hee - Sociaal Werker		
Mireille Heemskerk
- Sociaal Werker		
Mirjam de Jonge
- Sociaal werker			
Huib Jonker		
- Sociaal Werker		
Fenna Koster		
- Receptioniste
Chiel Lozeman		
- Sociaal Werker		
Jolanda Molemaker
- Sociaal Werker		
Hanneke Starre		
- Sociaal Werker		
Anniek Sterk		
- Sociaal Werker		
Kim Straatman		
- Sociaal Werker		
Mathilde Thijssen
- Sociaal Werker		
Monique Tuns		
- Sociaal Werker		
Daniëlle Willems
- Receptioniste
Directeur-bestuurder
Jules Dutrieux
Raad van Toezicht
Harco de Bruin		
Evert Vos		
Laleh Rahmani		
Bart Koenders		

- voorzitter
- vice-voorzitter
- lid
- lid

| Maatschappelijk werk
| Project Manager
| Locaties Raadhuisplein
| Ouderenadvies
| Mantelzorgondersteuning
| Inloop
| De Baanveger
| Mantelzorgondersteuning Jongeren
| Leefbaarheidsteam & Sociaal Team & Buurtbemiddeling
| Maatschappelijk werk
| Maatschappelijk Werk & Sociaal Team & Communicatie
| Sociaal Team & Jongerenwerk
| Opbouwwerker
| Steunpunt Vrijwilligerswerk en Hulpdienst & MaS
| Ouderenwerk
| Financiën, Administratie en Schulden, Hulpdienst
| Vrijwilligercoördinator
| Leefbaarheidsteam & Jongerenwerk
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