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VOORWOORD
Carrefour werkt voor alle inwoners, van 0 tot 100, van Noordoostpolder. Ons dienstenpakket is heel
breed van meedenken in de opvoeding tot het regelen van maatjes, van een telefonisch adviesgesprek
tot kinderen met plezier laten sporten. Daarom hebben we in 2017 stil gestaan bij de identiteit van
Carrefour. Wat is de kern van ons werk. De uitkomst van ons denkproces vind u hiernaast.
Natuurlijk blijven we ons ontwikkelen en zoeken we voortdurend hoe de aansluiting bij de vraag van de
inwoners nog beter kan. Zo waren we aanwezig bij de Regionetwerkdagen met zowel de Beursvloer
als informatie over werk & mantelzorg. De Vrijwilligers Academie opende het academisch jaar met een
goedbezochte lezing van Leo Bormans over Geluk. Op basis van signalen werden inwoners bij elkaar
gebracht en zijn activiteiten ontstaan voor alleengaanden en jonge LHTB-ers. In het najaar zijn deze
groepen, Klik en To Connect, al weer zelfstandig verder gegaan. Het buurtwerk ging in dorpen en wijken in gesprek met inwoners over wat er nodig is om ook kwetsbare inwoners hier een goede plek te
bieden. Er werd gewerkt aan de samenwerking tussen geïndiceerde zorg en welzijn, de doorontwikkeling van de Doen! teams, een werkwijze voor gezinnen in armoede, enzovoorts.
Allemaal thema’s waar we ook in 2018 weer verder aan werken.
Ook intern werd veel werk verzet. De administratie werd verder geautomatiseerd, een nieuwe ICT adviseur aangetrokken, de verzuimbegeleiding aangescherpt, SKJ registratie voor de nanny’s opgepakt
en een ketenpartnertevredenheidsonderzoek gehouden. In lijn met het nieuwe subsidiebeleid werden
per thema de resultaten bepaald en is direct nagedacht hoe we die in 2018 zichtbaar kunnen maken.
Kortom, er is weer veel werk verzet. Niet alleen door ons, maar vooral samen met inwoners, vrijwilligers
en partners. Mede namens de Raad van Toezicht, willen we iedereen daar hartelijk voor danken en
kijken we uit naar de verdere samenwerking in 2018!

3 | jaarverslag 2017

Henrieke Boeve-Selles
directeur Carrefour

Waar staan we voor:
Carrefour is de welzijnsorganisatie van Noordoostpolder. In de afgelopen jaren
heeft Carrefour haar werkwijze aangepast van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. In
2017 is dit als volgt verwoord:
Wij werken samen met inwoners aan antwoorden op vragen uit het gewone, dagelijkse, leven zodat mensen zelf verder kunnen. Dit doen wij door een beweging naar
duurzame verbindingen op gang te brengen, vanuit vertrouwen, dichtbij en nuchter.
Hierbij blijft het eigenaarschap van de vraag en de oplossing bij de inwoner.
Praktisch betekent dit dat de medewerkers van Carrefour makkelijk bereikbaar zijn,
aansluiten bij de inwoner en zijn/haar leefomgeving, op een creatieve, ‘gekantelde’
manier meedenken en hen verbinden aan andere inwoners en/of (vrijwilligers)organisaties. Door deze samenkracht ontstaan oplossingen die van de inwoners zelf
zijn en ook op de langere termijn blijven bijdragen aan de samenleving. We merken
dat door deze inzet duurdere zorg kan worden voorkomen of uitgesteld.
Carrefour werkt samen met inwoners, vrijwilligers, (zorg)organisaties, vrijwilligersinitiatieven, woningcoöperatie, politie, gemeente, enz. Carrefour is er voor alle inwoners in Noordoostpolder en doet haar werk in opdracht van de gemeente.
Carrefour werkt vanuit 5 themalijnen:
Informatie, Voorlichting en Advies
Vrijwilligers
Werken in buurt en wijk
Vitale samenleving
Preventief jeugdwerk
In de volgende hoofdstukken vindt u per thema praktijkvoorbeelden en cijfers.
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INFORMATIE
VOORLICHTING & ADVIES
Huisbezoek voor een beeld van senioren - POPH
Het VIA punt en Steunpunt
Mantelzorg zijn de vraagbaak voor de inwoners van
Noordoostpolder met allerlei
vragen vanuit verschillende
leefgebieden: wonen, werk,
scholing, vrije tijd, relaties,
gezondheid , politie en justitie, hulp – en dienstverlening, financiën en mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg verzorgt ook de mantelzorgwaardering en heeft
specifieke aandacht voor
jonge- en werkende mantelzorgers.
Project: Stimuleren en bevorderen samenwerking formele en informele zorg &
welzijnsaanbod.

Een vrijwilliger van het POPH-team die op huisbezoek was bij een oudere in Noordoostpolder, viel tijdens het doornemen van de vragenlijst iets opmerkelijks op. Hij vroeg door
en kwam erachter dat de oudere zich stoorde aan het gedrag van zijn buren, maar hen hier
niet op durfde aan te spreken.
POPH-vrijwilligers bezoeken senioren altijd in hun eigen omgeving en dat levert doorgaans
bijzondere verhalen op. Door ze thuis op te zoeken, krijgt het team een goed beeld van hoe
het gaat met de 75+ ouderen in Noordoostpolder.
Zo ook bij deze oudere. In dit geval broeide er kennelijk een burenconflict dat in de kiem
gesmoord moest worden. De vrijwilliger schakelde daarom de hulp in van de buurtwerker.
Die kent hij, omdat alle vrijwilligers van dit team kennismaken met de buurwerkers voordat
ze beginnen met het project. De buurtwerker legde vervolgens contact met beide buren.
Hij bood tijd en ruimte om diverse zaken uit te spreken. Met succes, want alle kou is inmiddels uit de lucht. De buren hebben nu weer goed contact met elkaar.

Hulp krijgen en hulp geven - VIA Carrefour en SameninNOP
Net hierheen verhuisd om dichter bij zijn dochter te wonen, maar verder geen familie
in Nederland. Dus stapte deze meneer bij VIA Carrefour binnen. Hij kon wel wat hulp
gebruiken bij het regelen van praktische zaken. Na een tijdje wilde hij op zijn beurt weer
anderen helpen via het Vrijwilligerspunt.
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Samen met een vrijwilliger van VIA Carrefour bracht de man zijn financiën op orde en een
ander hielp hem met klussen in huis.
Voor hulp bij het schrijven van zijn biografie, werd een oproep geplaatst op de Facebook-pagina van SameninNOP. Een betrokken inwoner reageerde binnen een dag en
sindsdien werken ze met veel plezier samen. ‘Hij vertelt, ik laat hem praten en ik typ. Hij
vraagt niet wat ik geschreven heb. Het gaat om het vertellen. Hij hupt van de ene tijd naar
de andere met steeds kleine opsommingen uit verleden en heden. Wat het meeste opvalt
is dat het een therapeutische werking heeft.’
Al snel meldde meneer zich op zijn beurt aan bij het Vrijwilligerspunt. Want ondanks zijn
eigen problemen, is hij positief en geïnteresseerd in de mensen die hij leert kennen. Hij
wilde daarom niet alleen om hulp vragen, maar ook iets terugdoen.

Over de drempel naar meer contacten - Netwerkcoach
Een buurtwerker meldde haar aan bij het Netwerkcoachtraject: vrouw, 65 jaar, net weduwe
en moeite met alleen zijn. Ze wilde wel graag nieuwe mensen leren kennen, maar omdat
ze zoveel heeft meegemaakt vindt ze het moeilijk om mensen te vertrouwen. De drempel
om op andere mensen af te stappen was dan ook te hoog om zelf aan de slag te gaan met
het uitbreiden van haar netwerk.

verhalen

Dus leidde een netwerkcoach haar door de tien stappen heen van de landelijke methode
Natuurlijk, een netwerkcoach. Haar doel was om iets te vinden waar ze zich goed bij voelt,
wat haar inspireert en waar een ander ook blij van wordt.
En dat lukte. Deze mevrouw stapte letterlijk over de drempel en stelde zichzelf voor bij
het Stieltjeshuis. ‘Hoe heb ik het gedurfd’, vraagt ze zich achteraf af. Nu doet ze mee aan
allerlei activiteiten. Dankzij de hulp van de netwerkcoach is ze zelfs een wandelgroepje
begonnen. Eens per week wordt er gewandeld en via Facebook wordt besproken wie
mee gaat.
Tijdens het wandelen ontstaan er gezellige gesprekken, verrassend diep soms. Soms
krijgen ze onderweg van een buurtbewoner een ijsje of ze eindigen in ‘t Voorhuys. Een
verrassingsloop noemt mevrouw dat. Ze zwemt tegenwoordig ook.
Eenzaam is ze niet meer, inmiddels heeft ze veel contacten en ziet ze regelmatig bekenden als ze in de stad loopt. Ze wist dat ze verder moest, maar had even een duwtje in de
rug nodig. En die kreeg ze. ‘Ik had een goede netwerkcoach. Een lief mens dat goed kan
luisteren. Ik hoop dat andere mensen die eenzaam zijn er ook gebruik van maken’, zegt ze.
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Interview Marjon

Samen kantelen op
een sociaal omslagpunt
formele/informele samenwerking
“Jij wilt erkend worden. Het gaat om wie je bent. Dat geldt voor iedereen.
Voor jou, maar ook voor mij. Daarom ben ik zo blij dat ik als ambulant
begeleider bij Omega Groep werk.” In de ogen van Marjon Dorreboom
ligt een intense blik. Ze spreekt vanuit haar hart. De regionale zorgorganisatie Omega Groep werd in 2009 opgericht en heeft inmiddels honderden
cliënten, die uiteenlopende vormen van begeleiding krijgen.
Vanuit deze filosofie doet de bevlogen Marjon mee aan het project ´Samen
kantelen´, waarbij verschillende organisaties samen een omslag proberen
te maken in hun houding tegenover cliënten.
Ineke Timmermans was gespreksleider bij de bijeenkomsten. Zij vertelt:
“Met ongeveer 13 mensen van 7 verschillende organisaties hebben we
aan de hand van casussen uit de praktijk gesproken over de kansen die
er zijn om rond de vraag van de cliënt aan te sluiten bij de keuzes van de
cliënt.
Samen hebben we een aantal uitgangspunten benoemd die medewerkers belangrijk vinden als het gaat om aansluiten bij de eigen regie van
de cliënt. Zoals ruimte voor de cliënt om keuzes te maken en eigen initiatieven kunnen nemen. Bij alles staat het doel waar de cliënt naar toe wil
centraal. Maar bij complexe problemen is dit best een uitdaging.”
Want om verantwoordelijkheid te kunnen dragen, moet je wel aan voorwaarden voldoen. Marjon knikt. “Niet iedereen kan op ieder moment de
regie voeren over zijn eigen leven. Daarom moet je mensen soms een
beetje helpen. Ondertitelen noem ik dat. Geef ze een stukje eigen verantwoordelijkheid. Misschien niet de eindregie, maar wel eigen verantwoordelijkheid. Eén van mijn cliënten weigerde een plan te ondertekenen,
omdat zij zelf helemaal niets over dat plan te zeggen had gehad. Helemaal
niet zo vreemd. Ze had gewoon bij die keuzes betrokken moeten worden,
ook al heeft zij een beperking.”
Medewerkers vonden de bijeenkomsten een meerwaarde. Vooral de
ruimte voor afstemming met collega’s in het werkveld. Met elkaar proberen te komen tot de kern, waar gaat het nou om als we het hebben over
regie bij de cliënt, werken vanuit cliënt perspectief, inzet van het netwerk.
De komende tijd gaat Marjon enthousiast verder in gesprekken met
medewerkers van andere organisaties. “We nemen een kijkje bij elkaar
in de keuken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk willen we van
elkaar leren. Hoe gaan anderen nu met dit soort vraagstukken om? Vervolgens kijken we hoe we samen de kanteling kunnen maken. Ik ben heel
benieuwd.”
door Gerrit Jan Tempelman
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Interview Esther

Gemeente
Noordoostpolder
wil zorgzame
werkgever zijn
werk en mantelzorg

Een klein groepje medewerkers van de gemeente
Noordoostpolder kwam vorig jaar tegen lunchtijd
bijeen rond een gedekte tafel. Terwijl ze naar de
gesprekken luistert, moet adviseur P&O Esther van
der Linde soms even slikken. “Ik was echt onder de
indruk van de verhalen die collega’s vertelden,” blikt
ze terug. “Ze hebben een drukke baan en besteden
thuis ook nog eens veel energie aan de zorg voor
een dierbare.”
De gemeente Noordoostpolder heeft meerdere
medewerkers die in hun persoonlijk leven een rol
als mantelzorger vervullen. De organisatie helpt
hen graag om beide taken zorgvuldig op elkaar af
te stemmen. In goed overleg kunnen medewerkers
extra verlof kopen, hun werktijd anders indelen of
kiezen voor telewerken. De gemeente blijft op haar
beurt tijd en aandacht voor medewerkers vrijmaken.
In samenwerking met Carrefour heeft de gemeente
inmiddels het certificaat ´mantelzorgvriendelijke
organisatie´ weten te behalen. “Als onderdeel van
dat traject heeft Carrefour de cursus ´In Balans´ gegeven, waar alle deelnemers heel enthousiast over
waren. Nu moeten we oplettend blijven, juist ook nu
we het certificaat behaald hebben. De gemeente
Noordoostpolder wil een betrokken werkgever zijn
en blijven. Voor iedereen, dus zeker ook als je mantelzorger bent.”

door Gerrit Jan Tempelman
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cijfers in beeld
Programma Onafhankelijk Preventief Huisbezoek
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De resultaten van een POPH gebied
bespreken we in een bijeenkomst met
bewoners en betrokken professionals en
daar worden afspraken gemaakt over het
vervolg op basis van de resultaten van het
onderzoek.

RuimteinNOP - Aanbod op www.ruimteinnop.nl

Aantal ruimtes 27

Het gemiddelde aantal bezoekers op de site was 312 per maand.

Uit onderzoek bleek dat de site niet meer van belang was voor de aanbieders van ruimte.
De site is per 31-12-2017 uit de lucht gehaald.
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VIA - Voorlichting Informatie en Advies

2016

370

Totaal aantal vrijwilligers*

2017

295 **

78

69

9

12

34

55

1062

991

• Inzet sociaal adviseur bij vragen rondom welzijn, wonen financien, regeling of formulier.****

688

612

• Vrijwilliger gekoppeld aan een vraag voor 1-malige inzet.

275

346

99

33

• Maatjesproject
• Sociaal adviseurs
• Tuin-, klus- en vervoersvrijwilligers
Toelichting
• Vrijwilliger ingezet als antwoord op een vraag van inwoner.

• Maatjes gematcht***

*Daling heeft te maken met opschonen bestand.
**Sommige vrijwilligers zijn actief in verschillende diensten, cijfers zijn dan ook specifiek per dienst.
***Het bestand was vervuild. 2017 geeft een reëel beeld.
****Daling doordat meer organisaties dit zijn gaan bieden.
VIA Carrefour stimuleert nu meer het inzetten van mensen uit het netwerk dan inzet ‘vreemde’ vrijwilligers.
Inzet uit het netwerk is duurzamer.

Jonge Mantelzorgers
2016

Aantal deelnemers
Aantal bijeenkomsten

•
•
•

2017

2016

2017

Groep 6 t/m 12 jaar

Groep 12 t/m 23 jaar

23

21

28
11

30
4*

Bijeenkomsten
Groep 6 t/m 12jr > Maandelijkse bijeenkomsten
Groep 12 t/m 23jr > Bijeenkomsten in afstemming met de groep*
Ouderbijeenkomst 2 keer.
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cijfers in beeld
Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgwaardering
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Mantelzorgers in het bestand

Mantelzorgwaardering

Aantal 31-12-2017

Aantal uitgereikte waarderingen 2017

Aantal 31-12-2016

Aantal uitgereikte waarderingen 2016

Georganiseerde bijeenkomsten voor Mantelzorgers
6

Koffie ontmoetingen

1

Lezing over dementie

3

Wandelontmoetingen

4

Bijeenkomsten rondom Autisme

1

Dag van de Mantelzorg

1

Cursus in Balans

1

Publiekslezing NAH

1

Cursus ‘Omgaan met Dementie’

1

Bijeenkomst Wereld Alzheimer Dag

Werk & Mantelzorg
1

Cursus ‘In balans’ voor werkende mantelzorgers

1

Erkenning voor werk en mantelzorg gerealiseerd

1

Workshop ‘werk en mantelzorg’ tijdens training MVO (deelname 8 bedrijven uit Noordoostpolder)

5

Contact met bedrijven om werk en mantelzorg bespreekbaar te maken
Bijzonder dit jaar was:
Buzztour met gesprek en speeddates over werk en mantelzorg tijdens de Regio Netwerkdagen
Stand Steunpunt Mantelzorg tijdens Regio Netwerkdagen
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Vooruitblik
Steeds meer inwoners ontdekken de eigen mogelijkheden of die van hun netwerk als het
gaat om praktische vragen. Bij het VIA punt is een stukje meedenken bij die vragen veelal
voldoende waardoor mensen ‘zelf’ de oplossing aandragen. In de contacten met beroepskrachten zien we nog kansen om nog beter aan te sluiten bij verwachtingen. In 2018
gaan we hiermee aan de slag.
Een ander ontwikkelpunt ligt in het onderzoeken of digitale ondersteuning inspeelt op een
behoefte bij inwoners en hoe hier dan vorm aan te geven.
De behoefte aan training is bij vrijwillige maatjes heel divers. VIA onderzoekt op welke
manier training en informatieaanbod beter aansluit bij de behoefte en bijdraagt aan
kwaliteit van de inzet. Dit doet zij in samenwerking met de Vrijwilligers Academie, waarbij
e-learning een mogelijk nieuwe vorm is.
Het eerste kwartaal zal een onderzoek naar de behoefte aan mantelzorgondersteuning
inzicht geven in de vraag, wat er is en wat er wordt gemist. Dit resulteert in een plan waar
het Steunpunt Mantelzorg in 2018 op in gaat zetten.
De werkende mantelzorger is in 2018 ook een groep waar de aandacht naar uit gaat.
Inmiddels is een eerste ervaring opgedaan met het organiseren van ‘erkenning voor mantelzorgvriendelijke bedrijfsvoering’. In 2018 gaan we hier verder mee aan de gang want
werk en mantelzorg blijft voor de toekomst een belangrijk thema.
Voor jonge mantelzorgers t/m 12 jaar is nagedacht over de kansen om meer binnen het
netwerk en in de buurt te organiseren. In een pilot gaan we hier ervaring mee opdoen.
Cliëntondersteuners van verschillende zorgaanbieders gaan op pad met werkers vanuit
Carrefour. Zij gaan ervaringen delen en samen ontdekken hoe je nog beter met behulp
van het netwerk en de buurt kunt inspelen op vragen van inwoners. Doel is leren van
elkaar en zo een betere kwaliteit leveren voor de inwoner.
Voor POPH gaan we op zoek naar een meer sprekende naam. Ook gaan we het bereik
vergroten door samen te werken met zorgorganisaties. Vragen en signalen rondom
wonen, welzijn en zorg worden opgehaald en omgezet in acties, zowel individueel als in
de vorm van algemene voorzieningen.
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VRIJWILLIGERS
Beursvloer succesvol op Netwerkdagen - Beursvloer
Het Vrijwilligerspunt regelt
allerlei zaken rondom het
vrijwilligerswerk, zodat inwoners die vrijwilligerswerk
willen doen en organisaties
die vrijwilligers zoeken, elkaar
kunnen vinden. Inwoners,
jong en oud, worden gestimuleerd, gewaardeerd, zo
nodig begeleid en getraind
voor vrijwilligerswerk. Ook
vrijwilligersgroepen worden,
op verzoek, ondersteund,
zodat zij hun activiteiten uit
kunnen blijven voeren.

Het lukte – alle inspanningen ten spijt – maar niet om het bedrijfsleven bij de Beursvloer
te blijven betrekken. Er was na twaalf edities volgens vast format kennelijk behoefte aan
vernieuwing.
Tijdens een overleg met Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) en de Rabobank ontstond het idee om aan te sluiten bij de Flevolandse Netwerkdagen.
Ook werd er een workshop gehouden over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Maaike Wolf van ComSi, Mark Hilderink van MCM Marknesse en Harry Binnenmars van
Rabobank Noordoostpolder-Urk vertelden aan de deelnemende ondernemers hoe zij
zich vanuit hun bedrijf maatschappelijk inzetten en wat hen dit oplevert. Hiervan is een
videoregistratie in de maak. Die gaan wij inzetten om meer ondernemers te inspireren om
zich maatschappelijk in te zetten.
Harry Binnenmars: ‘Via de Beursvloer kunnen ondernemingen invulling geven aan hun
maatschappelijke betrokkenheid. Ook Rabobank Noordoostpolder – Urk heeft dat hoog
in het vaandel staan. Om die reden ben ik samen met mijn collega’s meerdere keren per
jaar betrokken bij maatschappelijke initiatieven’.
Standhouders en bezoekers van de Netwerkdagen wilden wel een match maken met
een maatschappelijke organisatie. Een match betekent dat het bedrijf zich inzet voor de
betreffende organisatie. Zij voeren een klus voor hen uit, voorzien hen van benodigde
materialen of geven hen deskundig advies.
Op de eerste beursdag werden maar liefst 45 bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar gekoppeld. Dankzij de inzet van negen enthousiaste vrijwilligers van
maatschappelijke organisaties. De tweede dag kwamen alle maatschappelijke organisaties bij elkaar in het restaurant van de Bosbadhal. Daar konden zij onderling matches
maken én met vertegenwoordigers van vijf serviceclubs. Het eindresultaat van deze
tweede beursvloer: 90 matches.
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Café werkzoekenden op nippertje gered
ondersteuning vrijwilligersinitiatieven

Het In Between Café in buurthuis de Brulboei was bijna ter ziele gegaan door gebrek aan
vrijwilligers. We besloten om nog één bijeenkomst te houden om de behoefte te peilen.
Die bleek er zeker te zijn, alleen was er niemand die het wilde organiseren. Door de coördinerende taken te benoemen, bekeek een medewerker van Carrefour samen met de bezoekers welke kwaliteiten van de vrijwilligers daarbij aansloten. We vroegen of ze deze
specifieke taak op zich wilden nemen. We keken ook wat de vrijwilligers nog wilden leren,
omdat de nieuwe vaardigheden ook op je curriculum vitae kunnen worden vermeld.
De taken zijn uiteindelijk verdeeld over vijf mensen en daardoor voelt de verantwoordelijkheid kleiner. Deze groep koos voor de nieuwe naam ‘Werkzoekende café’ en dat vindt
voortaan plaats in de bibliotheek. De Brulboei werd namelijk gezien als buurthuis voor de
Zuidert, terwijl het werkzoekende café er voor alle inwoners van Noordoostpolder is.
Het resultaat mag er zijn. Zo zijn er inmiddels verschillende bijeenkomsten georganiseerd,
mét interessante sprekers. Ook heeft een aantal mensen dankzij het café een baan gevonden, tot blijdschap van de vrijwilligers.
‘Ik ben ervan overtuigd dat de ‘externe of formele’ ogen (van de medewerker van Carrefour)
en het meedenken hebben geholpen om deze ontwikkeling te stimuleren’, zegt een van de
vrijwilligers. ‘Vooral waar het ging om gematigd welwillende personen aan elkaar te verbinden en enthousiast te maken en houden. Dat loopt toch allemaal soepeler als er iemand
meedenkt en meebeweegt. Ik denk dat we het hoogst haalbare resultaat hebben bereikt’.

Leerlingen maken schoon in De Zuidert - I Make Your Day

Gusta Drenth: ‘De vraag van Aeres viel samen met ons plan voor een schoonmaakdag
in de wijk, waarbij we wel wat hulp konden gebruiken’. Binnen korte tijd waren er goede
afspraken gemaakt met Aeres, Wijkbeheer en I Make Your Day.
Vijftien leerlingen en vrijwilligers staken op 12 september de handen uit de mouwen in
de Zuidert. Na afloop genoten ze van een lunch in buurthuis de Brulboei. De interactie
die ontstond tussen de vrijwilligers van het Wijkplatform en de leerlingen was mooi om
te zien.
Docent Marleen Remijn van Aeres merkte dit ook op. ‘Het was een leuke activiteit om
leerlingen bewust te maken dat het belangrijk is om je leefomgeving schoon en netjes te
houden. Ook leuk om te zien dat zowel jong als oud aan de slag ging en iedereen alles
zag verbeteren. We doen in de komende jaren graag weer mee als het binnen onze projectweek past.’
Leerling Sem de Boer: ‘Ik vond het schoonmaken niet leuk, maar het was wel een gezellige dag. Het leukste vond ik de lunch in het buurthuis. Als ik vrijwilligerswerk ga doen, dan
wil ik iets doen wat ik zelf ook leuk vind’.

verhalen

Vrijwilligerswerk stond in week 37 bij Aeres mbo centraal. De school vroeg aan I Make
Your Day of er plekken zijn waar jongeren vrijwilligerswerk konden doen. De vraag kwam
via een van de buurtwerkers, ook bij Wijkplatform De Zuidert terecht.
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Quote (van een deelnemer):

“We vinden de vrijwillige vacaturebank wel
een aanwinst om onze vacatures bekend te
maken bij een groter publiek”.
Vacatures snel vervuld via social media - Vrijwilligerspunt
Het Vrijwilligerspunt zorgt ervoor dat vacatures voor vrijwilligers snel bij een groot publiek
terechtkomen. Via de vacaturebank vinden inwoners vacatures en leggen ze rechtstreeks
contact met de vragende partij. StEP wist via sociale media van Carrefour maar liefst drie
vacatures in te vullen. Deze werkwijze biedt nieuwe kansen voor het Vrijwilligerspunt.
De vacatures werden door bewoners gezien op social media en zij namen rechtstreeks
contact op met StEP. Het Vrijwilligerspunt verspreidt nu ook vacatures via de Facebook-pagina Noordoostpolder Nieuws. Doordat mensen bekenden taggen en hen zo attenderen
op deze vacature, worden kwaliteiten gevonden en benut.
Daarnaast is er nog steeds een grote groep mensen die kiest voor actieve bemiddeling
door het Vrijwilligerspunt. Bijvoorbeeld omdat zij het net niet zelfstandig kunnen of omdat
zij een weloverwogen keuze willen maken voor het soort vrijwilligerswerk of de organisatie
waar ze terechtkomen en meer achtergrondinformatie zoeken.
Margot Maljaars van StEP: ‘We vinden de vrijwillige vacaturebank wel een aanwinst om
onze vacatures bekend te maken bij een groter publiek. We denken dat we door het Vrijwilligerspunt een grotere doelgroep buiten onze eigen vijver bereiken.’
Vrijwilliger Jan de Graaf is al 20 jaar EHBO’er bij het Pieperfestival: ‘Ik zag een vacature
van marktmeester op de Facebookpagina van StEP en ik reageerde gelijk. Ik heb zelf een
aantal jaren op een markt gestaan, daarom sprak deze functie mij wel aan.

Quote (van een deelnemer):

“Een mooi vervolg hierop is dat de gemeentelijke
marktmeester mij nu ook heeft gevraagd als
vervangend marktmeester”.
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cursus schminken - Vrijwilligers Academie
Kinderen schminken is leuk, maar nog niet zo eenvoudig. We kregen dit jaar twee keer
de vraag om een cursus te geven. Er is genoeg vraag naar het schminken van kinderen
bijvoorbeeld bij clubs, op scholen of bij evenementen. Maar door het ontbreken van de
vaardigheid en materiaalkennis komt het vaak niet goed uit de verf. Of is het resultaat niet
leuk genoeg.
De Vrijwilligers Academie is met deze vraag aan de slag gegaan en heeft hiervoor een vaste
trainster gevonden. De vrijwilligers maken kennis met goed en niet te duur materiaal zodat
ze weten wat ze nodig hebben en waar ze dat kunnen kopen. Ze leren verschillende technieken en oefenen deze in de lessen op elkaar.
Het eindresultaat is dat vrijwilligers in staat zijn om op een eenvoudige en niet al te dure
manier goede resultaten neer te zetten. De reacties zijn zonder uitzondering enthousiast.
Mensen vinden het nu leuk om dit in de praktijk te brengen. Ze hebben voldoende vaardigheden om met zelfvertrouwen aan de slag te gaan en op die manier iets te doen voor
kinderen.
Er is nu zelfs een groep die meer wil leren. De Vrijwilligers Academie faciliteert dit door een
ruimte beschikbaar te stellen en de reiskosten van de docent te betalen. De kosten van de
training worden door de cursisten zelf betaald en de trainster werkt voor deze groep tegen
hetzelfde lage tarief als voor de Vrijwilligers Academie.

“Ik heb wel vaker geholpen met
schminken van kinderen. Nu ik de
training heb gedaan weet ik hoe ik er
echt iets leuks van kan maken.”

“Geweldig dat ik het zo in de praktijk kan
oefenen. Ik wil me hier graag nog verder in
verdiepen.”
“Schminken is leuk. Kinderen vinden het geweldig. En als
het er dan zo uit ziet zoals ik nu geleerd heb, dan heb ik er zelf
ook veel meer plezier in.”
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Interview Maikel

Maikel is een assistent-conciërge
eersteklas op De Zevensprong
Maatje voor een vrijwilliger/ meedoen als vrijwilliger
“Man man man, wat was ik moe...” Maikel grijnst.
Het is hard werken voor hem op basisschool
De Zevensprong. “Papier opruimen, plein aanvegen. Echt heel veel dingen.” Gelukkig hoeft hij
al dat werk niet alleen te doen. Want Oane is
er ook nog. De conciërge van basisschool de
Zevensprong is een gouden kerel, vindt Maikel.
Hij helpt mij en zegt mij wat ik moet doen.” Hij
kijkt er een beetje ondeugend bij. “Maar als ik
´s morgens op mijn werk kom, krijg ik eerst een
bakkie koffie.”
Maikel werkt een aantal ochtenden per week
als assistent van Oane op de Zevensprong en
wordt begeleid door zorgorganisatie InteraktContour. Toen hij het plezier in zijn vorige vrijwilligersbaan verloor, besloten individueel begeleider Wim Wahl en Carrefour op zoek te gaan
naar een nieuwe werkomgeving voor hem. In
het kader van het project ´Meedoen als vrijwilliger´ vertrouwde de school hem een mooie taak
toe. Met zijn maatje Oane vormt hij nu een prima
team. “Ja, ik vind het leuk. Ik hoop dat ik snel
nieuwe dingen mag leren en dat ik meer dingen
helemaal zelf kan gaan doen. Zelf de papiercontainer leeghalen bijvoorbeeld, zodat Oane op
dat moment niet meer hoeft mee te kijken en
met een ander klusje bezig kan gaan.”
						
		
door Gerrit Jan Tempelman
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cijfers in beeld
I Make Your Day - Jonge Vrijwilligers / MAS-stage
2016

2017

85

95

> MAS-stage

69

71

> Jonge vrijwilligers

16

24

74

77

Activiteiten/evenementen in Noordoostpolder

33

16

Ouderenzorg

34

39

Zorgboerderij

11

18

Totaal aantal inschrijvingen
• Totaal inschrijvingen via de website onderverdeeld in:

• Inschrijvingen via het Vrijwilligerspunt

Vrijwilligerswerk (inzet bij)

Sport
Overige

5
7

17

Aantal leerlingen in samenwerkingen/projecten met scholen
Tuintjesdag met Groenhorst/Aeres

30

Internationaliseringsproject Emelwerda

45

Vrijwilligersweek Groenhorst/Aeres

50

Vrijwilligersactiviteit PRO Onderwijs Aeres bij verzorgingshuis Wittesteijn

10
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Relatiebeheer en evenementen Vrijwilligerspunt
2016

2017

Beursvloer
• Matches totaal

97

februari en oktober
Vrijwillige Vacaturebank

163
73 en 90

1

• Inschrijvingen (96 online - 89 persoonlijk contact)

185

162

92

74

• Cursussen

13

12 - 8 uitgevoerd

• Deelnemers

190

93

• Aantal bijeenkomsten

-

17

• Themabijeenkomst (150 deelnemers)

3

2-1 uitgevoerd

• Maatwerktrainingen (40 deelnemers)

2

2-2 uitgevoerd

• Aantal bijeenkomsten

-

6

• Schademeldingen

13

4

• Vergoed door verzekering

10

1 - 2 lopen nog

35

45

• Ouderen

70

76

• Vrijwilligers

13

20

• Geslaagde bemiddeling
Vrijwillige Academie

Vrijwilligersverzekering

NL Doet
• Klussen
Kerstdiner Ouderen

Vrijwilligersmarkt
In 2017 is er geen vrijwilligersmarkt geweest. Hiervoor in de plaats heeft een nieuwjaarsborrel plaatsgevonden

Ondersteuning vrijwilligersinitiatieven: 44 waarvan 19 afgesloten, 25 nog lopend
We zien een afname van het aantal inschrijvingen omdat steeds meer mensen op eigen kracht vrijwilligerswerk zoeken.

1
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Vooruitblik
Het Vrijwilligerspunt is een nieuwe weg ingeslagen om bedrijfsleven en verenigingsleven
middels de beursvloer dichter bij elkaar te brengen. Letterlijk door de beursvloer te
koppelen aan bedrijvennetwerkdagen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen leeft
in Noordoostpolder. Met de opgedane ervaringen kijkt het Vrijwilligerspunt begin 2018
welke vernieuwing verder wenselijk is.
Tijdens NL Doet 2018 gaat een grote groep jongeren van het ROC via I Make Your Day
deelnemen aan vrijwilligersklussen. I Make Your Day en JonginNOP onderzoeken de
meerwaarde van een koppeling in de bestaande websites, tot één kanaal om jongeren te
bereiken.
In de vacaturebank komt de poort ‘vrijwilliger biedt zich aan’ niet uit de verf. In het eerste
kwartaal wordt hiermee geëxperimenteerd om te ontdekken hoe kwaliteiten en mogelijkheden van inwoners beter gedeeld kunnen worden. Er liggen ook kansen om het actief
vinden van vrijwilligers, zowel onder volwassenen als bij jongeren, via de vacaturebank te
verbeteren. Ook dit wordt opgepakt.
Het ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven heeft zich inmiddels bewezen. Collega’s
weten de medewerker te vinden, inwoners die betrokken zijn bij initiatieven nog minder. In
2018 zet deze medewerker in op promotie en zichtbaar zijn.
De Vrijwilligers Academie vergroot in 2018 het aanbod aan cursussen en workshops en
de kansen voor inwoners om kennis te delen via dit medium. E-learning is een vorm die
meer aandacht gaat krijgen.
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WERKEN IN BUURT & WIJK
School voor taal - Buurtwerk
De buurtwerkers zijn present
in wijk en dorp en brengen
inwoners, waar nodig en
gewenst, met elkaar of met
(vrijwilligers)organisaties in
verbinding. Zij stimuleren en
bevorderen de samenkracht.
Het buurtwerk is partner binnen de sociale teams Doen!
en het Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). Bij
geschillen tussen buren kan
vanuit dit thema buurtbemiddeling worden ingezet.

Een basisschool in Ens benaderde onze buurtwerker met de vraag of er iets te organiseren zou zijn voor de ouders van kinderen op school die moeite hebben met de Nederlandse taal. Voor deze ouders is het lastig om contact te maken met andere ouders. Ook
de gesprekken met de leerkrachten verlopen moeizaam.
Samen met de directeur van de school gingen we met enkele Poolse moeders in gesprek.
Zij willen dolgraag Nederlands leren, zodat ze gemakkelijker durven te praten met
dorpsgenoten. De buurtwerker benaderde vervolgens een paar mensen die aangaven
iets voor Ens te willen doen.
Uiteindelijk ontstond een heel enthousiaste groep van drie dames die elkaar nog niet kenden. Dorpshuis Het Roefje stelde tijdelijk kosteloos de ruimte beschikbaar.
Mede dankzij de hulp van het project Huis voor Taal zijn er inmiddels enkele gezellige
en leerzame bijeenkomsten geweest. De groep bestaat op dit moment uit tien (Poolse)
moeders. Het is een gemotiveerde groep. Er zijn geen financiële middelen; de kosten
worden door de groep zelf opgebracht.
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Gespreksstof - Buurtwerk
Een meneer die pas een jaar in de polder woont, meldde zich aan bij het Vrijwilligerspunt.
Hij wilde graag eenzame mensen bezoeken. Bij voorkeur een man omdat hij daar meer
gespreksstof mee zou hebben. Via het Vrijwilligerspunt kwam de buurtwerker met meneer in gesprek over zijn wensen en drukte hem het belang van heldere verwachtingen
op het hart, om teleurstelling bij alle partijen te voorkomen. Voor hem is het tenslotte ook
fijner om een positieve ervaring in het netwerken te hebben. De meneer vertelde over
wat hij heeft gedaan en niet (meer) wil. Hij schildert graag, zo zei hij. Meteen waren de
gedachten van de buurtwerker bij een man die een straat verder woont: eenzaam, een tikkeltje vergeetachtig en gek op schilderen. De buurtwerker vertelde hem over deze meneer
en legde uit dat zij eerst zal polsen hoe het nu met hem en zijn vergeetachtigheid gaat. Dit
is goed om als vrijwilliger vooraf te weten, want het afspraken maken kan hierdoor lastiger
zijn. De buurtwerker fietste vervolgens langs het huis van deze bijna tachtiger en vroeg of
hij een bezoekje van een andere heer, ook schilderfanaat, op prijs zou stellen. Zijn gezicht
klaarde op en zijn ogen begonnen te stralen. Ze zijn nu alweer maanden goede maatjes.

“Heerlijk. Dit is waarvoor ik het doe”.

Inzet voorliggende voorziening - Buurtwerk

Dus schakelen ze DOEN! in voor begeleiding. De buurtwerker zoekt het gezin op en ontmoet een leuke, redelijk zelfstandige jongen. Hij heeft veel zaken goed op orde: dagbesteding, school en stage. Hij heeft leuke vrienden en zit lekker in zijn vel. Hij is geen
prater en vindt toekomstvragen moeilijk te beantwoorden.
Al pratende komen we erachter dat een indicatie van DOEN! niet passend is. Deze jongen
hoeft namelijk niet wekelijks te worden begeleid, maar alleen op de momenten dat het nodig is. De levensloopcoach van MEE zou geschikt voor hem zijn. Dit is een voorliggende
voorziening en op afroep beschikbaar.
Na zijn goedkeuring bespreekt de buurtwerker dit binnen DOEN! Gezamenlijk zijn zij het
eens dat de levensloopcoach een betere keuze is. Er wordt contact opgenomen met MEE
en zij pakken dit verder op. De jongen belde de buurtwerker na een tijdje nog op om te
bedanken voor de inzet. Hij heeft er vertrouwen in en ziet de toekomst met steun van MEE
met vertrouwen tegemoet.

verhalen

Via DOEN! komt een melding binnen voor begeleiding van een jongeman van 21 jaar. Hij
heeft PDD-NOS en woonde een aantal jaar begeleid, maar is nu weer thuis. Deze jongeman heeft veel geleerd, is zelfstandiger geworden en kan beter keuzes maken. Het gaat
goed en hij en zijn moeder en stiefvader willen natuurlijk graag dat dit zo blijft.
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Verhuisplan - Buurtwerk
De Wijkconsulent van Mercatus kent een mevrouw met fysieke beperkingen die eigenlijk
moet verhuizen, maar niet durft. Ze heeft een klein netwerk, weinig financiën en ze overziet een verhuizing niet.
Blijven wonen waar ze woont, is echter geen optie want traplopen, de tuin en huis onderhouden lukt haar niet meer. De buurtwerker gaat bij haar langs. Ze wordt emotioneel
als we over verhuizen praten, want ze weet niet hoe ze dit moet organiseren. We brengen
samen de knelpunten in kaart: financiële zorgen, het onderhouden van de tuin en een
zolder vol spullen waar ze niet bij kan komen.
Vanwege haar beperkingen en smalle beurs komt ze in aanmerking voor Bijzondere Bijstand voor een deel van de verhuiskosten. Een buurvrouw wil samen met haar de tuin
opknappen. En dan de zolder. Mevrouw is bereid om de spullen die op zolder staan te
schenken, want meenemen naar een nieuw huis kan niet. Samenwerking binnen Doen!
leverde op dat de klantmanager van de gemeente een oplossing had. Een meneer die hier
nog maar kort woont, en graag mensen wil leren kennen om beter Nederlands te spreken,
wil helpen.
Beide worden aan elkaar voorgesteld en samen met mevrouw en een familielid ruimt deze
meneer de zolder op. Mevrouw helpt hem door het geven van Nederlandse les. Hij kan de
spullen goed gebruiken en de Helpende Hand haalt de rest op. Beiden zijn erg dankbaar
voor hun nieuwe contact.

Een gezin weer op de rit helpen - Buurtwerk

verhalen

Afgelopen jaar kwam de buurtwerker in contact met een gezin waar allerlei dingen
speelden. Vader had onduidelijke psychische problemen bovenop problematiek van de
drie puberzonen. De oudsten kampen met ASS en ADHD en de jongste had door alle
spanningen thuis problemen op school en moeite met het onderhouden van sociale contacten.
Hoewel er ambulante begeleiding was voor vader en de kinderen verergerden de problemen. Vader moest zelfs enige tijd worden opgenomen. Moeder is kostwinner en raakte
als mantelzorger overbelast, waardoor ze steeds meer moeite kreeg met de opvoeding
van haar kinderen. Hierdoor ervoer ze lichamelijke klachten en moest ze zich ziekmelden
op haar werk.
Daardoor ontstonden er tot overmaat van ramp ook nog financiële zorgen. Tijdens de
gesprekken die de buurtwerker met hen had, bleek dat de begeleiding onderling in het
gezin te weinig contact met elkaar had. Er was ook nauwelijks aandacht voor de jongste zoon. Vader gaf aan dat hij graag een doel had in zijn dagelijkse bezigheden. Hij
verwachtte van de begeleider en mij dat we dit voor hem zouden uitzoeken. Dit was hij
immers gewend. We begonnen met het afstemmen van de begeleiding in het gezin: een
gezinsplan. In de begeleiding van de kinderen werd nu ook het jongste kind meegenomen. Hij werd door ons uitgedaagd om zelf uit te zoeken wat passend en helpend voor
hem was. Voor vader werd voor twee dagdelen dagbesteding geregeld. De familie van
het gezin werd ingezet als logeeradres voor de kinderen en ondersteuning bij schoolactiviteiten.
Het gezinsplan had succes. Inmiddels is er geen begeleiding meer nodig voor de jongste zoon. Voor de middelste is de begeleiding afgeschaald en de oudste zoon woont nu
in een beschermde woonomgeving. Vader gaat nog wel naar de dagbesteding, maar
de begeleiding wordt waarschijnlijk ook afgeschaald. Moeder heeft minder klachten en
financieel is het momenteel stabiel.
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Peter aan het woord

Betrokkenen zelf
een oplossing
laten zoeken
Buurtwerk
Spanningen, emoties, tegengestelde belangen,
privacy en onpartijdig zijn, daar moet je mee kunnen omgaan als buurtbemiddelaar. Je komt geen
oplossing bieden, je laat betrokkenen zelf de oplossing aandragen. Kortom: begripvol zijn, zonder je
aan standpunten te verbinden.
Eenvoudig? Misschien lijkt dat zo, maar dat is het
niet. Begripvol zijn is ok, maar we moeten als bemiddelaars voldoende afstand houden om te kunnen
bemiddelen en dat betekent, hoe lastig soms ook,
wij kiezen niet voor de één of de ander.
De eerste keer aanbellen, als er een verzoek voor
buurtbemiddeling is gedaan, is altijd boeiend en
soms ook spannend. Daarna bel je – doorgaans –
onverwacht aan bij de andere partij. Het is niet te
voorspellen wat er dan gebeurt. Tref je begripvolle
of verwijtende mensen, blijft de televisie aanstaan,
krijg je wel of geen koffie? Kunnen de mensen naar
zichzelf kijken of leggen ze het probleem bij de ander? Je ontmoet aandoenlijke en kwetsbare tot zeer
onwillige en eisende mensen; ziet onmacht door
overlast met psychiatrische mensen en conflicten
die soms al twintig jaar duren.
Buurtbemiddeling doe je altijd met z’n tweeën. Bij
voorkeur een vrouw en een man, waardoor aansluiting bij de mensen hopelijk lukt.
Soms worden we verrast, omdat we denken dat de
bemiddeling geen succes wordt en uiteindelijk lukt
het dan toch met een verbazingwekkend eenvoudige oplossing van een bewoner.

						

“Successen werken stimulerend,
van alle bemiddelingen leer je”

door Peter Brouwer / vrijwillige buurtbemiddelaar
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Interview Fatima

Vrijwilligers als
Fatima helpen
statushouders
inburgeren
Buurtwerk

Matthijs van Nieuwkerk weet van niets, maar driekwart jaar
geleden begon plaatselijk een heuse polderaflevering van De
Wereld Draait Door. Zonder camera´s en zonder televisiepubliek, maar met Wietse, medewerker Carrefour en tafeldame
Fatima. Aan hun tafel verschenen diverse vertegenwoordigers van verenigingen, kerken, moskeeën, mannen- en
vrouwencentrum. Samen spreken zij over statushouders.
Wat hebben zij nodig in Noordoostpolder? Fatima zou misschien allerlei antwoorden kunnen geven, maar beperkt zich
vooral tot nuchtere vragen. “Ze kwam er een paar keer prima
doorheen,” herinnert Wietse zich. “We kunnen als professionals heel mooi met elkaar praten, maar door de accenten die Fatima op grond van haar ervaring weet te leggen,
werden we allemaal toch verrast.” Zonder veel te zeggen,
draagt Fatima die avond een belangrijke boodschap uit.
“Accepteer elkaar. Gewoon door samen te praten.”
Als kind vluchtte Fatima met haar familie vanuit Somalië naar
Nederland. Een kleine vijfentwintig jaar geleden kreeg ze een
verblijfsvergunning. Inmiddels woont ze al lange tijd met
veel plezier in Emmeloord. Vanuit haar persoonlijke achtergrond helpt Fatima nu andere statushouders om binnen hun
nieuwe thuisland zo goed mogelijk in te burgeren. “Ik heb les
gegeven bij het vrouwencentrum en ben tolk voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Maar ook als ik op straat
loop en ik zie dat iemand moeite heeft met de taal, vraag ik
direct of ik kan helpen. Alleen Arabisch... tja, dat lukt niet zo
goed,” knipoogt ze. Wietse grinnikt even. “We zien eigenlijk
dat mensen als Fatima persoonlijk al heel veel tijd en energie
voor anderen over hebben. Dat doen meer mensen gelukkig. Terwijl anderen zich die avond afvroegen hoe ze toch in
contact kunnen komen met hun nieuwe overburen. Wie kan
daarbij helpen? Daar is niet altijd een professional bij nodig.
Goed om te zien.”
Daarom was Wietse blij met een tafeldame als Fatima. “We
moeten verschillende werelden bij elkaar brengen. Voor een
volgende keer heb ik een dominee en de leider van een moskee uitgenodigd om samen een avond te verzorgen. Prachtig
toch?” Fatima is het roerend met hem eens. “Nogmaals: het
gaat om acceptatie. We kunnen harde woorden spreken
over vluchtelingen, maar deze mensen hebben echt niet
zo´n makkelijk leven. Mijn familie moest ook vier jaar lang
wachten op een huis. Ik wil graag bijdragen aan het gesprek
tussen mensen en anderen helpen waar ik kan.”
door Gerrit Jan Tempelman
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Vooruitblik
Buurtwerkers blijven samen met alle belanghebbenden in het dorp of wijk werken aan
samenredzaamheid. We zijn present en sluiten aan bij bestaande initiatieven of vragen
en brengen mensen met elkaar in verbinding. Een grotere samenredzaamheid vermindert
de inzet van professionele zorg. Ook merken we dat oplossingen veel duurzamer zijn als
mensen zoveel mogelijk regie houden over hun eigen leven en geholpen worden uit hun
eigen netwerk.
In 2017 zijn we gestart met gesprekken in wijken en dorpen over wat inwoners willen
betekenen voor kwetsbare medebewoners. Samen met dorpsbelang en wijkplatform bespreken we waar behoefte aan is, wat er al is en wie betrokken zou moeten worden bij het
maken van plannen. In 2018 gaan we hier mee door. In Ens en Creil was hiervoor extra
aandacht ivm de veranderingen bij de “samen de dag door” groepen. Dit leidt tot positieve ontwikkelingen in deze dorpen die in 2018 verder vorm moeten krijgen.
Een andere ontwikkeling is de digitale verbinding tussen inwoners via het digitaal dorpsplein en de stichting (h)Echt Emmeloord met hun website en buurtverbinders. We blijven
dit volgen en sluiten daarbij aan naar behoefte.
Ook in 2018 blijven we extra aandacht houden voor bijzondere doelgroepen (zoals statushouders, verwarde personen en hangjongeren) waar ook onze partners in het Integraal
Gebiedsgericht Werken mee te maken krijgen. Er wordt onderzocht of een pilot met een
nieuwe werkwijze kan worden uitgevoerd.
De samenwerking met de partners binnen Doen! zal 2018 in het teken staan van
doorontwikkeling. De teams zullen opnieuw ingericht worden en gecoacht op het werken
volgens het herziene werkproces, de methode, het familiegroepsplan, enz.
In DOEN! blijven we onze expertise inzetten om het netwerk en de buurt bij individuele
casussen te betrekken.
Buurtbemiddeling blijkt prima te passen bij de vraag. In 2018 blijven we volgen of er aanpassingen wenselijk zijn.
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cijfers in beeld
Buurtbemiddeling
2017

5

6

20
4
61

22
4

Aanmeldingen

Bemiddelingen

Aanmelding

Oplossingen

doorverwezen/informatie en advies

Lopend

terugverwezen

Voortijdig gestopt
Niet geslaagd

Bijzonderheden:
• Aanmeldingen komen van Mercatus (directe doorverwijzing: 5), politie, burgers, buurtwerkers, IGW en
Opstapje Carrefour. 21 van het totaal aantal woningen zijn huurwoningen van Mercatus.

2

2016

2

6

8
58

2

42

Aanmeldingen

Bemiddelingen

Geschikt voor buurtbemiddeling

Oplossingen

Aanmeldingen doorverwezen

Lopend

Aanmeldingen terugverwezen

Voortijdig gestopt
Niet geslaagd

Bijzonderheden:
• 1e plaats: meldingen over geluidsoverlast van personen/dieren
• 2e plaats: meldingen van geschillen over grond en tuin
• Meeste aanmeldingen vanuit Nagele
• Aanmeldingen komen van Mercatus (15x), politie (13x), burgers (19x), buurtwerkers (12x), IGW (2x) en
Opstapje Carrefour (1x)
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2016 - werken in buurt
de wijkenenwijk
buurt

Buurtwerk
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Zorg verminderd

233
200

Zorg voorkomen
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150
124

Zorg uitgesteld

117

Aantal verbindingen

100

Vraag verhelderen
Sociale overwaarde *

0

2017

2016

* Sociale overwaarde = Inwoners die iets willen en kunnen betekenen voor een ander.
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VITALE samenleving
Steun en aandacht voor broer van
gehandicapt kind - Jonge mantelzorger
De beweegcoaches zette
zich op allerlei manieren in
om een gezonde en actieve
leefstijl bij jong en oud te
bevorderen. Voor inwoners
die dat nodig hebben biedt
Carrefour bemiddeling aan
naar maaltijdvoorziening en
personenalarmering.
Als
partner in Huis voor Taal
regelt en begeleidt Carrefour
vrijwilligers die inwoners les
geven in Nederlandse conversatie.
Projecten binnen dit thema
zijn:
Toekomstgids,
de
ontwikkeling van perspectief biedende ondersteuning
voor gezinnen in armoede
en Eenzaamheid, stimuleren
van inwoners om zelf actief
te worden bij gevoelens van
eenzaamheid.
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De moeder van Matthias zocht oppas voor haar zoon, toen ze met haar andere zoon
(met syndroom van Down) meerdere keren achter elkaar naar het ziekenhuis moest. Ze
besprak dit met een kennis en die bleek zelf mantelzorger. Zij wees op de mogelijkheid
van de jonge mantelzorgbijeenkomsten voor Matthias.
Deze kennis wist uit eigen ervaring hoe het voor haar kind was, die maandelijks naar de
bijeenkomst ging, om hierbij aanwezig te zijn. Na het gesprek met de mantelzorgconsulent werd besloten dat Matthias een periode meedraaide met de jonge mantelzorgbijeenkomsten.
Matthias had geen last van de beperking van zijn broertje; hij wist niet beter. Hij snapte
dat er veel aandacht en tijd naar zijn broertje gaat toen hij meerdere keren achter elkaar
naar het ziekenhuis moest vanwege de revalidatie.
Matthias deed mee aan sportieve en creatieve bijeenkomsten. Naast plezier staan hierbij
aandacht geven, luisteren naar het kind en (h)erkenning van de situatie centraal.
Hij gaf aan dat hij het heel leuk en gezellig vond en ook wel jammer dat het voor hem
stopte. De periode van ziekenhuisbezoeken en revalideren was voorbij. De balans in het
gezin was terug; er was thuis weer ruimte voor aandacht en tijd voor hem. In goed overleg
stopten ze daarom met de bijeenkomsten.

In beweging - Beweegcoach – Aangepast sporten
De pleegmoeder van een meisje (8) dat naar het speciaal onderwijs gaat, kreeg via school
een flyer over Racerunning. Zij zocht voor haar dochter met een verstandelijke beperking en milde variant van hyperlaxiteit een geschikte beweegactiviteit. Ook vanwege haar
obesitas.
We inventariseerden tijdens de kennismaking welke factoren een rol speelden in de situatie van haar dochter. Volgens moeder beleefde haar dochter weinig plezier aan bewegen.
Vooral (hard)lopen vond ze erg zwaar. Verder besteedde de moeder zelf wel aandacht aan
de voeding, maar de echte ‘ins en outs‘ gaf zij aan niet te kennen.
We informeerden haar over ‘Sport Extra’, waar plezier in bewegen centraal staat. Tevens
attendeerden we haar erop dat de zorgverzekering drie uur voedingsadvies vergoedt
vanuit de basisverzekering en verwezen we haar door naar een diëtiste.
Het meisje gaat nu één keer per week met veel plezier sporten en ze is met haar moeder
bij de diëtiste geweest. Die gaat haar helpen met een gezond voedingspatroon.

Aangepaste gymles - Beweegcoach – Basisonderwijs

In overleg met de leerkracht passen we de gymlessen aan. Elk gymonderdeel bieden we
op meerdere niveaus aan, zodat de goede beweger uitgedaagd wordt, maar de minder
goede beweger ook succes ervaart.
Met de leerkracht overlegt de beweegcoach welke leerhulp we Daan kunnen bieden en
dat werkt. Daan begint succes te ervaren tijdens de gymles en vindt het daardoor ook
leuker. Hij wil ook graag na schooltijd samen met een groepje alvast de gymles van de
week erop oefenen. De kinderen weten zo wat er gaat komen en er kan alvast leerhulp
worden gegeven en worden geoefend.
Door veel succeservaringen vindt Daan gym leuker, zijn leerkracht en de beweegcoach
zien zijn zelfbeeld op bewegen groeien. De verwonderde en trotse blik als het hem lukt
van de hoogste kast af te zwaaien is onbetaalbaar.
Bij de uitleg een week later steekt Daan zijn hand op als de groep wordt gevraagd wat we
gaan doen bij het zwaaionderdeel. Hij mag het voordoen en geeft een goed voorbeeld
waar de hele klas naar kijkt. ‘Applaus voor het goede voorbeeld’, klinkt het. Trots loopt
Daan terug. Laat de gymles maar beginnen!

verhalen

Daan is een jongen van 10 jaar. Hij komt niet mee met gym. Hij heeft last van zijn enkel en
schouder. Nadat hij twee lessen heeft meegedaan, belandt hij alweer op de bank. Daar
raakt de beweegcoach tijdens de eerste lessen van het schooljaar met hem in gesprek.
Hij vindt gym niet echt leuk, vertelt hij. Het valt me op dat hij moeite heeft met zijn eigen
lichaam en snel opgeeft.
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Interview Nannette

Beweegcoach basisonderwijs
Welk positief effect zie je door de aanwezigheid van de beweegcoach bij het team of jezelf?
“De aanwezigheid van een beweegcoach is een positief effect op zich. Het geeft het team en mij
nieuwe energie. Energie om de gymlessen die we geven te verbeteren of in ieder geval opnieuw te
bekijken en desnoods aan te passen. Je wordt door de beweegcoach weer even op nieuwe ideeën
en nieuwe inzichten gebracht. Dit laatste is nodig, omdat je gauw strandt in.. zo doe ik het al jaren…
De beweegcoach laat je even stilstaan bij de vraag of je het dan al die jaren wel op de juiste manier
doet. Ook of je weet waarom je het zo doet.”
Welke positief effect zie je door de aanwezigheid van de beweegcoach bij de kinderen?
“De aanwezigheid van een beweegcoach steekt niet alleen de leerkracht met nieuwe energie aan,
maar ook zeker de leerlingen. Een frisse wind door en voor de les. Het steekt de leerlingen aan om zich
meer in te zetten tijdens de les. Dat een beweegcoach vaak weer lessen geeft die je als leerkracht niet
zo gauw oppakt, helpt ook zeker. Zoals het leren handballen in ons geval. Basketbal en volleybal leer
ik de kinderen wel, maar handbal vond ik als leerling zelf een wat ‘saaie’ balsport. Met als gevolg dat
ik daar nu niet gauw les in geef. Ik heb door de beweegcoach gezien dat dit geheel onterecht is. Het
plezier van de kinderen en de glimlach op hun gezicht, maakt dat ik me toch eens even ga verdiepen
in de sport.”
door Gerrit Jan Tempelman
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Trainersbegeleiding - Sportverenigingen
De voorzitter van het jeugdbestuur van een voetbalvereniging benaderde de beweegcoaches omdat een vrijwilliger stopte als trainer. Hij had geen grip meer op het negatieve
gedrag van de spelers onderling in het team.
In overleg met de trainer en de beweegcoach werd er gekeken op welke manier hij het
prettig zou vinden weer aan de slag te gaan en weer plezier zou kunnen krijgen in de
training. Daarnaast ondersteunden we hem een aantal weken tijdens de training, zodat bij
ongewenste situaties de training voor de andere spelers gewoon door kon gaan.
De trainer heeft uiteindelijk het seizoen gewoon afgemaakt en is nog steeds actief bij
de vereniging. Naar aanleiding van dit traject hebben we in voorbereiding op het nieuwe
seizoen - in samenwerking met het jeugdbestuur - een avond voor trainers en leiders
georganiseerd. Om te kijken en hen te helpen met ideeën om kinderen met plezier te laten
voetballen.

Mevrouw Jansen staat weer positiever in het leven
beweegcoach leefstijl / seniorensport

Onderzoek naar deze klachten leverde tot dusver niets op. Een specialist van de ouderengeneeskunde vermoedde overbelasting door langdurige zorg voor haar echtgenoot
en somberheid. Zijn advies: bewegen. Toch activiteiten met vriendinnen blijven plannen
ondanks dat ze zich niet lekker voelt. Maar hoe dan?
Een medewerker van de Zorggroep benaderde de beweegcoach om mee te denken over
hoe mevrouw meer kan bewegen. Samen met de buurtwerker ging de beweegcoach bij
haar langs en dat vond mevrouw erg prettig. Ze leefde duidelijk op door het vertellen van
haar verhaal en over alle activiteiten die ze altijd deed.
Door het overlijden van haar man kwam hier de klad in. Ze wilde graag weer meer onder
de mensen zijn en van haar klachten af.
We stelden samen met haar een activiteitenoverzicht op. Dit bestond bijvoorbeeld uit
een keer koffie drinken in het buurthuis, weer eens een kijkje nemen bij de tennisclub en
meedoen met de gymclub.
Ondanks haar klachten probeert mevrouw Jansen het toch en dat doet haar goed. Haar
maagklachten werden wat minder. Mevrouw spreekt weer vaker met vriendinnen af en
staat duidelijk positiever in het leven.

verhalen

Na het wegvallen van haar echtgenoot werd het snel minder met mevrouw Jansen. Ze
kreeg onverklaarbare hoofdpijn en maagklachten en kwam hierdoor nauwelijks nog uit
huis. Mevrouw werd steeds eenzamer.
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Raymon aan het woord

Ik ben 38 jaar en een alleenstaande vader van een zoon van 10 jaar en een dochter van 6 jaar.
Voor mij betekent armoede op dit moment helemaal niets, maar dan zou ik tegen jullie liegen en
dat ga ik niet doen.
Armoede beheerst op dit moment mijn leven. Dit betekent voor mij dat ik mijn kinderen niet kan
voorzien in dat wat zij verdienen en nodig hebben om zich voor te bereiden op de keiharde toekomst. Graag zou ik mijn kinderen meer willen geven dan nu het standaard bordje eten, brood en
fruit voor school en natuurlijk het glaasje siroop wat zij de gehele dag drinken.
Gelukkig hebben mijn kinderen en ik alles al wat we nodig hebben voor op dit moment.
Maar met het oog op hun toekomst houd ik mijn hart vast. Dit zeg ik omdat het mij nog steeds
erg pijn doet hoe we in deze situatie zijn gekomen. Mijn mening is dat iedereen verantwoordelijk
is voor zijn eigen keuzes in het leven.
Zo had ik een sales baan bij KPN en dit heb ik uitgewerkt tot zelfstandige in de sales en werkte
ik op braderieën, beurzen en markten. Het leven was prachtig met een heel goed inkomen, een
mooie auto en tankpas en een groot gehuurd vrijstaand huis. We konden kopen wat we wilden als
gezin, want de volgende maand stond er weer genoeg geld op de bank.
Van dit alles is niets meer overgebleven. Dit omdat de moeder van de kinderen overleed en ik in
strijd kwam met de grootouders die jeugdzorg aan hun kant hadden. Deze wilden mijn kinderen.
Twee jaar heb ik zonder inkomen gedaan omdat ik te trots was om een uitkering aan te vragen.
Na twee jaar te strijden voor mijn kinderen ben ik in mijn gelijk gesteld maar ik was aan het einde
van mijn latijn.
Ik begrijp het niet! Waar hebben de kinderen en ik dit aan verdiend? De moeder van de kinderen
is overleden. En ja, daar waren opeens de opgebouwde schulden omdat ik de rekeningen niet
meer kon betalen.
Gelukkig weet ik, dat ik ook door deze fase van minder inkomen, ook wel genoemd armoede,
zal komen. Dit omdat ik inzie dat het leven nog veel meer te bieden heeft dan stressen om geld.
Armoede leert mij nu hoe ik beter met mijn leven om moet gaan om er vervolgens meer uit te
halen en dat aan anderen over te brengen. Juist aan hun die door armoede helemaal geblindeerd,
kapot en op zijn.
De oplossing van armoede zit hem niet in het meer geven van geld, maar in die kleine dingen
zoals iemand met respect en onbevooroordeeld benaderen/behandelen. De tijd nemen om naar
iemand zijn verhaal te luisteren en daardoor in te zien waar de kern van het probleem zit, zodat
deze persoon op de juiste manier geholpen kan worden.
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door een deelnemer van het project Toekomstgids

Interview Laura

Kruispunten geven
richting aan het
leven van Laura
Toekomstgids
Ze lopen naast elkaar, Laura en haar gids Jacqueline.
Voor hen splitst de weg zich in drie richtingen. Jacqueline
wijst. “Waar wil je heen?” Laura denkt niet langer na, maar
slaat af. De geboren Roemeense is gewend om keuzes te
maken. “Die confrontatie zoek ik ook op,” zegt ze eenvoudig. “Ik kan niet stil blijven zitten.”
Laura gaat geen gemakkelijke weg. Ze heeft het niet
breed, voelt zich vaak druk in haar hoofd en werd een paar
jaar geleden getroffen door een ernstige ziekte. Gelukkig
trof ze Jacqueline op haar pad. “Ik ben haar toekomstgids.
Laura en ik hebben elkaar leren kennen vanuit het project
Toekomstgids van Carrefour. Binnen dat project worden
gezinnen ondersteund die in armoede leven.
“Armoede. Dat is veel meer dan gebrek aan geld,” benadrukt Jacqueline. “Ik weet zelf wat het is. Het voelt meer
als schaarste. Schaarste op alle fronten.”
Dat heeft Laura ook ondervonden. Vroeger voelde ze
zich een krachtige vrouw, maar nu is ze vaak moe. Het
allerliefste wil ze rust. De gemoedelijke gesprekken met
Jacqueline zijn daarom goud waard voor haar. Tijdens
lange wandelingen door de omgeving komt ze steeds
dichter bij zichzelf te staan. “Toen ik vanuit Roemenië naar
Nederland kwam, hoorde ik vrouwen zeggen: je moet tijd
voor jezelf nemen. Daar had ik nu nog nooit van gehoord.
Je bent moeder, dus moet je bezig zijn, dacht ik.” Samen
met Jacqueline zoekt Laura nu regelmatig de stilte op.
“Even geen praatje, even geen geluiden om me heen. En
dan hoor ik het kloppen van mijn eigen hart. Dan denk ik:
wat heb ik in vredesnaam allemaal meegemaakt?” Haar
ervaringen zijn herkenbaar voor Jacqueline. “In situaties
van schaarste blijven eigenlijk alleen hoop en liefde over.
Ik kan de problemen van Laura niet oplossen, maar ik kan
haar wel aanmoedigen om zelf te bepalen waar ze heen
wil. Die keuzes maakt Laura iedere dag al. Als Toekomstgids in het project help ik haar om de regie terug te pakken.
Stapje voor stapje. En we weten allebei: uiteindelijk komt
het goed.” Laura lacht stralend. “Hoop en liefde. Ja, daar
gaat het om!”
			
door Gerrit Jan Tempelman

vitale burger - jaarverslag 2017 | 34

Eenzaamheid
Interview
Nick, Paula,
Ilse en Bas*

To Connect is veilige
haven voor lhbt+’ers
‘Ik hoef me hier niet stoerder voor te doen dan ik ben’
Ze zien elke keer weer nieuwe gezichten bij To Connect, die activiteiten organiseert voor
lhbt+-jongeren in Noordoostpolder. Dat doen ze in samenwerking met Carrefour. ‘Die
bevestiging, dat je niet de enige bent, is heel fijn.’
Dat zegt Nick Altena (18). Op zijn gezicht verschijnt een grote glimlach. Samen met Paula
ten Klooster (24), Ilse Pipping (18) en Bas (23)* organiseert hij allerlei activiteiten voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en meer. Kortweg lhbt+. ‘Voorheen was er
een gaycafé’, zegt Paula. ‘Maar daar was nauwelijks animo voor.’ Dus zochten ze samen
met Carrefour naar een andere vorm en dat werd To Connect.
Op de kick-off op 13 mei kwamen zo’n veertig jonge lhbt+’ers af. ‘Ik was echt zo
zenuwachtig’, blikt Paula terug. ‘We hadden geen idee hoeveel er zouden komen, maar
er waren zoveel mensen, dat was echt heel gaaf.’
Uit de eerste avond ontstond een vaste groep. ‘Maar we zien ook nog iedere keer weer
nieuwe gezichten’, vertelt Nick. De jongeren komen uit Emmeloord en de dorpen, maar
ook verder weg uit plaatsen zoals Kampen. ‘Het zou mooi zijn als ze van verder weg hier
naar toe komen.’ Bas kende Paula al langer, kwam haar op een verjaardag weer tegen en
later ook op een van de avonden van To Connect. ‘We hebben een klik’, zegt hij. Paula
knikt. Bas vertelt verder: ‘’Ik zat toen middenin mijn proces, waarbij ik ontdekte dat ik
zowel op vrouwen als op mannen val. Ik merkte dat ik me toch altijd sterker heb voorgedaan dan ik was en op de avonden bij To Connect hoeft dat niet.’
Het interview is ingekort. De hele versie kunt u lezen op www.carrefour.nu/lhbt

						

* Bas is een gefingeerde naam en zijn echte naam is bekend bij de redactie.
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door Debora Boomsma

Huis voor Taal
Interview Dirk

Laaggeletterdheid verknalde
mijn levensgeluk
Dirk de Ruig heeft veel meer zelfvertrouwen dankzij het Huis voor Taal
Hij is 63. Zij 31. Iedere vrijdagavond ontmoeten ze elkaar in de bibliotheek in Emmeloord.
Anderhalf uur lang zijn ze hier met taal bezig. Want Dirk de Ruig uit Espel gaat al een leven
lang gebukt onder zijn laaggeletterdheid. Schrijnend, vindt Patrica Bos. ‘Dat is voor mij
alleen maar meer motivatie om hem te helpen.’
De ene keer schrijft Dirk alleen maar voornamen op. ‘Angelique is bijvoorbeeld een lastige
naam.’ Een andere keer plaatsnamen. Of ze oefenen lettergrepen. Dat stemmen ze samen
af. En Dirk schrijft de woorden steeds sneller op. Zonder er al te veel bij na te denken.
En dat is heel bijzonder, want Dirk had altijd ‘dat stempeltje van dyslectisch’. Werd op
school altijd achterin de klas gezet of mocht de conciërge helpen. Als kind al had hij grote
moeite met lezen en schrijven.
Een doorspoelmachine van de wc kon hij als klein jochie dan weer wel repareren. ‘Ga maar
de conciërge helpen, werd er altijd gezegd’, blikt Dirk terug. ‘Ik werd als dom weggezet.’
En daar had hij zijn leven lang buikpijn van. ‘Ik heb zo’n angst om te schrijven ontwikkeld.
Bij elk woord dat ik schreef, dacht ik: doe ik het wel goed? Ik schreef nooit meer.’
‘Het is ook nog eens hartstikke gezellig’, valt Dirk bij. ‘Wel eens een beetje té’, zegt
Patricia met een grijns. Ze schieten in de lach. Dirk is sinds hij bij het Huis voor Taal zit een
ander mens, stelt hij. ‘Ik voel me niet langer minderwaardig.’ Patricia: ‘Het ontbrak Dirk
inderdaad vooral aan zelfvertrouwen.’ Hij heeft het nu zelfs aangedurfd om de politiek in
te gaan en sloot zich onlangs aan bij de SP. ‘Vrienden en familie roepen het denk ik al wel
dertig jaar, maar ik durfde niet.’
Patricia ‘Dat vind ik zo erg om te horen. Als een kind nu niet meekomt, dan is daar alle
begeleiding voor. Maar in de jeugd van Dirk was dat allemaal nog niet.’
Dirk: ‘Het maakt je levensgeluk kapot. Lach analfabeten alsjeblieft nooit uit. En als je zelf
moeite hebt met lezen en schrijven: kom er voor uit. Je bent niet de enige. En je hoeft je
zeker niet te schamen.’
							

door Debora Boomsma
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cijfers in beeld
Huis voor Taal
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Eenzaamheid
Cursus ‘ Vrienden in je leven’ 1x
Bewustwording eenzaamheid
- Verspreiding flyers netwerkcoach en 10 tips voor het verbeteren van je sociale leven, interviews in de krant (totaal
5) en online (totaal 2) met eenzame mensen, zowel oudste ouderen als jongeren
- Verteltheater oudste ouderen (totaal meer dan 100 deelnemers), symposium jongeren en eenzaamheid (totaal
40 deelnemers), In gesprek met eenzame ouderen op diverse locaties, in gesprek over eenzaamheid tijdens
diaconaal overleg
- Dialoog bijeenkomst: ‘Vragen is een kunst’: 4 keer (tussen 7 en 11 deelnemers)
Aanbod training: ‘Vragen stellen: (geannuleerd wegens te weinig belangstelling)
- Dialoog bijeenkomst: ‘Altijd iemand in de buurt! Is dat zo?’ : 1 keer (2 deelnemers)

Alleengaanden
Start werkgroep Kl!k Noordoostpolder; verzelfstandigd eind december 2017
aantal bezoekers: tussen de 13 en 32
aantal bijeenkomsten: 6 keer waarvan 1 in Bant (totaal 6 bezoekers) gericht op mensen die jong zijn of zich jong
voelen
LHBT+
LHBT 16-30 jaar
Start werkgroep To Connect; verzelfstandigd najaar 2017
- Aantal bijeenkomsten: 6 (gemiddeld 15 personen)
LHBT+ 30-99 jaar
Start werkgroep
- Aantal inventarisatiebijeenkomsten: 2 (gemiddeld 7 bezoekers)
- Aantal bijeenkomsten: 1 (15 bezoekers)
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Netwerkcoach
Trajecten
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Toekomstgids
01-01-2017 aantal deelnemers:
31-12-2017 aantal deelnemers:
01-01-2017 aantal gidsen:
31-12-2017 aantal gidsen:
31-12-2017 aantal passende matches:
Totaal bereik
Cursussen en workshops voor deelnemers en gidsen:
Deelnemers aan cursussen en workshops:

2
13 gezinnen
0
9
3*
600
13
106

*Voor een match wordt goed gekeken naar wat een gezin vraagt en wat een gids kan bieden
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Aantal clienten 2016
Aantal clienten 2017
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• 9
 cliënten staan geregistreerd als deelnemer voor
een kaart van aangepast tarief, waarvan 5 actieve
deelnemers in 2017.
• 2
 4 cliënten nemen een kaart af van € 93,50
(duurder tarief)
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Beweegcoach - LEEFSTIJL
‘16

‘17

32

16

Inwoners begeleid en/of geïnformeerd om een eerste aanzet te geven naar bewegen.

18

23

Inwoners zijn toe geleid naar een sportvereniging of sportaanbieder.

8

7

Inwoners zijn op een andere manier gezonder gaan leven.

4

4

Inwoners inzet geen effect gehad, omdat er andere problematiek was.

31

32

Inwoners hebben een gesprek gehad met de Beweegcoach Leefstijl.

9

Inwoners/senioren zijn toegeleid naar een beweegaanbod

Beweegcoaches - AANGEPAST SPORTEN
‘16

‘17

14

2

Aantal jongeren toegeleid naar een sportvereniging.

21

11

Aantal jongeren geadviseerd.

3

3

Aantal individuele trajecten ondersteund (Autisme Spectrum Stoornis)

2

2

Aantal bijeenkomsten zorginstellingen en sportverenigingen

125 sport- en beleefdag

Beweegcoaches - BASISONDERWIJS
‘16

‘17

6

7

Aantal scholen waar beweegcoach actief is.

135

76

Aantal kinderen waar gesprekken over zijn gevoerd met leerkrachten, IB’ers, ouders en GGD.

31

34

Aantal kinderen waarover zorgen zijn gedeeld met de ouders.

32

38

Aantal kinderen gebruik gemaakt van het eigen (extra) aanbod.

16

18

Aantal kinderen doorverwezen naar vereniging of fysiotherapie.

Beweegcoaches - VERENIGINGEN
‘16

‘17

5

5

• Sportaanbieders*

48

63

• Basisscholen

37

37

4

4

752

943

• Deelnemers

30

39

• Verenigingen

15

17

Verenigingen
• Een bijdrage geleverd aan beter functioneren van de organisatie rond een team
Scholierensport

• Middelbare scholen
• Deelgenomen leerlingen
Netwerkbijeenkomst
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* aantal cursussen 78

Vooruitblik
Eenzaamheid
In 2017 ontstaan verbanden en activiteiten
die betrokken inwoners zelf tot stand brengen en waarbij Carrefour een verbindende,
meedenkende en waar nodig faciliterende rol
vervult. In 2018 gaan we hiermee door.
In groepsgesprekken met inwoners is het
onderwerp ‘durf te vragen’ gedeeld. Vervolg
hierop is een training waarin mensen eraan
werken hoe dit ook succesvol toe te passen.
Dit sluit wel aan op de vraag, toch maken nog
weinig mensen er gebruik van. In het eerste
kwartaal van 2018 wordt onderzocht wat nodig is om mensen hiervoor te bereiken.
In de eerste helft van 2018 worden mensen
uitgenodigd in gesprek te gaan over het onderwerp ‘altijd mensen in de buurt, is dat
zo?’. Daarin is aandacht voor de ervaring van
mensen met eenzaamheid, om hen te versterken en signalen op te halen die kunnen
uitmonden in activiteiten.

Beweegcoaching
In het voorjaar van 2018 gaan we de inzet van
de beweegcoaches herijken. In de samenleving ontwikkelen zich vragen waarbij meer
bewegen één van de antwoorden is bijv.
overgewicht, langer thuis wonende ouderen,
dementie. In dit kader is het van belang te kijken naar de inzet van de beweegcoaches. In
de tweede helft van 2018 zullen we met de
uitkomst van de herijking aan de slag gaan.

In schooljaar 2017/2018 en 2018/2019 zijn we
actief binnen basisscholen en ondersteunen
we de scholen bij het vormgeven van het beweegaanbod en aandacht voor gezonde leefstijl. Kinderen en jongeren waarvoor bewegen
minder vanzelfsprekend is worden begeleid
om hen toch te laten bewegen. De kennis
en het netwerk van de beweegcoach wordt
steeds meer benut bij hulpverleningstrajecten
van DOEN! Dat blijkt uit het aantal vragen dat
we krijgen. Hier gaan we in 2018 mee door.
Direct na de zomervakantie worden de
sportverenigingen erop geattendeerd dat de
beweegcoaches de (nieuwe) vrijwilligers kunnen ondersteunen in de begeleiding van hun
teams / sporters.

Armoede
Iedere vader of moeder wil een goede toekomst voor zijn kind(eren). Dat dit voor een
aantal ouders niet vanzelfsprekend is hebben wij het afgelopen jaar ervaren. Vanuit het
project Toekomstgids ontstaan inzichten over
wat werkt voor deze doelgroep. Er destilleert
zich een methodiek die we in 2018 willen
vastleggen en na evaluatie verder uitvoeren
om zo een bijdrage te leveren aan gezinnen
in armoede. Daarbij werken we mee aan
de uitvoering van de ontwikkelingsagenda
Armoede. Ook gaan we onderzoeken of
er mogelijkheden zijn om ouders die gaan
scheiden beter te informeren. Echtscheiding
is een van de grote aanleidingen tot inkomensval en armoede.
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PREVENTIEF JEUGDWERK
Ouders van pubers - Keetkeur
De preventief jeugdwerkers zijn actief om op diverse
manieren ouders te stimuleren en versterken in hun rol
als opvoeder en kinderen en
jongeren bij te staan wanneer het opgroeien dreigt
vast of scheef te lopen.
Een project binnen dit thema
is de Nanny’s; die ouders
thuis in dagelijkse opvoedsituaties coachen.

De afdeling Preventief Jeugdwerk 12+ is een ouderdenktank rijker. Zes ouders komen vier
keer per jaar samen als klankbordgroep. Ze denken samen na over onderwerpen die op
dat moment spelen onder ouders van jongeren in Noordoostpolder. Dit keer ging het over
het zogeheten indrinkgedrag van de jeugd. Hoe komen deze veelal jonge kinderen aan
alcohol? Wordt er in de keten ingedronken?
Ouders, jongeren, hulpverleners, professionals en horeca gingen hierover met elkaar in
gesprek. Om precies te zijn: drie keetouders, vier keetjongeren, de denktankouders, een
horecaondernemer, een bestuurder Plattelandsjongeren, een integraal gebiedswerker en
een jeugdverpleegkundige van de GGD.
Daardoor weten we nu dat jongeren voorafgaand aan feestjes en festivals indrinken in
keten in en rondom Emmeloord. En niet in de dorpen, zoals werd verondersteld. De gemeente zet voortaan boa’s (buitengewoon opsporing ambtenaar) in bij signalen van overlast.
Ouders hebben zelf ook veel invloed op het indrinkgedrag van hun kind(eren). Sommige
ouders kopen alcohol voor hun minderjarige kinderen, omdat ze groepsdruk ervaren van
andere ouders of het moeilijk vinden om hun kind iets te verbieden op dit gebied.
Om ouders daarbij te helpen, komt er een voorlichtingsavond in de vorm van een kroegentocht en een magazine. Hierin zijn verhalen te lezen van andere ouders, die als ervaringsdeskundige vertellen over het alcoholgebruik van hun kind.
Ook werd tijdens het gesprek duidelijk dat veel jongeren geen ‘nee’ durven te zeggen. Ze
staan veelal niet sterk genoeg in hun schoenen om andere keuzes te maken binnen een
groep. Tijdens de Partyproof-projectweek spelen we hier op in met workshops en een
lesprogramma.
Een ouder gaf na deze avond aan: ‘We zien uit naar het volgende overleg van de ouderdenktank, we hebben echt het gevoel iets bij te kunnen dragen aan andere ouders in
NOP’.

41 | jaarverslag 2017 - preventief jeugdwerk

Uit de Verf - Preventieve zorgcontacten
Ouders ontmoeten elkaar en werken met beeldende middelen zoals klei, verf en houtskool
aan hun zelfvertrouwen. Met het project Uit de Verf krijgen ze een steuntje in de rug bij de
opvoeding van hun kinderen.
Onderdeel van het Preventief Jeugdwerk is de creatieve coaching van moeders van opgroeiende kinderen. Het doel van de cursus ‘Uit de Verf’ is om jezelf als moeder beter te leren
kennen en meer zelfvertrouwen te krijgen in de opvoeding van je kinderen. Maar ook het
ervaren van herkenning en steun bij andere moeders, waardoor je beter om kunt gaan met
de problemen die er kunnen zijn.
“Deze cursus heeft ertoe bijgedragen dat ik mijn creativiteit opnieuw heb ontdekt,” vertelt
een moeder.“ Ik heb dat gebruikt om samen met mijn zoon de opdrachten ook te maken.
Hierdoor heb ik meer tijd door kunnen brengen met mijn kind.”
Een andere moeder vertelt: “Ik heb veel herkenning en steun van de groep ervaren. Als ik zat
met iets wat mijn zoon had gedaan, bijvoorbeeld. Door het er in de groep over te hebben,
hoorde ik dat de anderen dezelfde dingen meemaakten met hun kinderen. Door hun tips
kan ik nu beter met deze gevoelens omgaan en dat is ook beter voor de omgang met mijn
zoon.”

Een moeder zegt:

“Door de creatieve activiteiten en adviezen kan
ik beter omgaan met mijn kind met problemen.
Ik word minder snel boos en kan beter relativeren
dan voor de cursus”.
Groeien in de opvoeding - Opstapje

De situatie van het gezin bleek heel erg veranderd in de loop der tijd. De ouders waren uit
elkaar en moeder woonde noodgedwongen lang bij familie in met de kinderen. Er waren
diverse instanties betrokken bij het gezin vanwege de complexe problemen.
In 2016 begon de medewerker daarom met de opvoedingsondersteuning, al voor de jongste twee jaar was. Voor moeder is zij een vertrouwd persoon vanuit Carrefour en daarom
een stabiele factor in het gezin. In de loop van het jaar kwam er van alles aan de orde: de
zindelijkheid, ruzies tussen de kinderen en de communicatie met vader. Moeder pakte het
goed op en groeide in haar opvoedvaardigheden.
Het ging zelfs zo goed dat we begin 2017 Opstapje konden afronden. Moeder wilde wel
contact houden en we spraken af dat we elkaar eens in de zes weken zouden zien om
haar zelfvertrouwen in de opvoeding vast te houden.
Moeder vertelde de medewerker niet veel later dat ze twee jaar geleden te maken had
met vier hulpverleners en nu ook de laatste aan het afbouwen was. Hoe had ze dat voor
elkaar? “Ik moest wel aanpakken en het alleen gaan doen. Daar had ik in het begin alle
hulp voor nodig, maar nu loopt het,” zei ze tevreden.

verhalen

Een moeder van twee kinderen vroeg de Opstapje medewerker te komen voor haar
jongste kind. Een pittig kind. Ze had vragen over de opvoeding. Voor de oudste was de
medewerker voor Opstapje ook al eens geweest.
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Waardevolle leermomenten voor het hele gezin - Opstap
Opstap is in 2017 uitgebreid met vier scholen in Noordoostpolder.
Een voorbeeld uit de praktijk.
Een ouderpaar dat graag de taalontwikkeling van de kinderen wilde bevorderen, deed
mee met Opstap voor hun dochter Rachel. Het spelenderwijs bezig zijn met de werkboekjes gaf veel plezier en waardevolle leermomenten. Moeder deed actief mee, waardoor
de kinderen beter met elkaar leerden omgaan en de onderlinge jaloezie tussen zus en
broertje verminderde.
Tijdens de evaluatie met de intern begeleider, ouders en de juf van Rachel bleek het
meisje enorm vooruit te zijn gegaan. ‘Gisteren was ze met een bepaalde opdracht de
beste van de klas! Een geweldige ervaring voor haar’, zei de juf.
Het resultaat is daarnaast dat het vertrouwen van de ouders in de school is gegroeid. En
het broertje van Rachel plukt ook de vruchten van Opstap. Hij zit sinds kort op school en
doet het ondanks zijn taal- en ontwikkelingsachterstand heel goed. Zijn zus helpt hem
namelijk om de structuur op school beter op te pakken en zich veilig te voelen in de klas
zoals zitten op zijn stoeltje en luisteren naar de juf.

Tips en een luisterend oor van de Nanny - Nanny

verhalen

“Ik wist mij geen raad met de heftige driftbuien van mijn dochter, dus ik zocht naar hulp
omdat ik het allerbeste voor haar wil. Het consultatiebureau stelde een Nanny voor.
De problemen waar ik tegenaan liep, heb ik de Nanny verteld en ik hoopte dat de driftbuien van mijn dochter zouden verminderen of misschien weg zouden gaan. De tip om
‘s avonds als de jongens op bed lagen, moeder- en dochtertijd te doen zodat je even een
leuk momentje hebt en alles kan bespreken met elkaar, heb ik meteen toegepast.
Tot mijn verbazing werden de ontploffingen minder en ze stopten uiteindelijk. Zo bijzonder
dat zoiets kleins zo positief kan uitpakken. De Nanny was ook trots dat ik dit zo goed had
aangepakt. Ook kon ik mijn eigen verdriet en boosheid aan haar vertellen. Want als je het
haar uitlegt, begrijpt zij het.
Er waren namelijk ook nog andere problemen omtrent mijn ex, die best vervelend waren.
Ik kon altijd mijn hart luchten en zij gaf mij tips hoe ik het beste kon handelen. Omdat
de rest van de vragen meer voor een maatschappelijk werkster waren, heeft ze deze
aangevraagd.
Ik ben heel erg blij met de Nanny die mij zo goed heeft ondersteund. ‘Door de mooie tips
die ik van haar heb gehad, gaat het weer heel goed tussen mijn dochter en mij en zijn er
geen onduidelijkheden meer voor haar. Ik heb er echt super veel aan gehad en stel er zou
nog weer iets voorvallen, dan ga ik zeker naar de Nanny.”
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door een moeder van het project NOP Nanny

Bron: Reina Halman Fotografie

Partyproof /
Uitgaan Kun
Je Leren

Weerbaarheid oefenen
tijdens het stappen
Emmeloord - ‘Ik ga al wel eens uit, maar drink geen alcohol’, vertelt de 15-jarige Mohamed Jidaal van Vakcollege Emmeloord. ‘Dat doe ik vanwege mijn sport; als je drinkt,
merk je dat meteen’.
Vorige week werd hij samen met honderden leeftijdgenoten klaargestoomd voor het uitgaansleven tijdens Partyproof van Carrefour in Emmeloord. Samen met zijn klasgenoten
proefde Mohamed van verschillende “virgin” cocktails (zonder alcohol), ging in discussie
met politieagenten, kreeg weerbaarheidstraining en leerde over de gevolgen van alcoholgebruik.
Carrefour heeft Partyproof in het leven geroepen, om jongeren nog vóór ze regelmatig
gaan stappen te waarschuwen voor de gevolgen van alcoholgebruik, groepsdruk, middelengebruik, veilig thuiskomen en weerbaarheid tijdens het uitgaan. Dat doet ze samen
met onder meer jeugdagenten, Happy Drinks van het Trimbos Instituut, Waypoint Urk,
Tactus en GGD Sense.
‘We merken dat jongeren steeds conservatiever en behoudender worden als het om seks
en roken gaat; roken is not done en de jongeren zijn steeds ouder als ze met seks beginnen,’ vertelt Greetje de Vries van Carrefour. ‘Op het gebied van alcohol zien we die
ontwikkeling niet. Kinderen beginnen op steeds jongere leeftijd met drinken.’
De Vries vertelt over de ketencultuur: de jongerenwereld op tientallen erven in de polder.
‘Daar zitten jongeren die het gewoon gezellig met elkaar willen hebben. Maar het is niet in
alle gevallen zes vrienden met een kratje bier,’ zegt ze. ‘Tevens zien we een ontwikkeling
van indrinken voor het stappen. Steeds meer kinderen van 14, 15 jaar die vóór een feestje
al een litertje wodka op hebben.’ En dat terwijl de wettelijke leeftijdsgrens om alcohol te
mogen nuttigen 18 jaar is.
‘Jongeren hebben nu veel te maken met groepsdruk. En doordat ze steeds jonger zijn als
ze uitgaan, zijn ze makkelijker beïnvloedbaar. Wij hopen ze met Partyproof weerbaarder te
maken, waardoor ze - als ze dan eenmaal uitgaan - weten hoe ze ermee kunnen omgaan.’
							
door Debora Boomsma
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Opgroei café - Ouderbetrokkenheid
Ouders leren het meeste van andere ouders. Dus faciliteren we ontmoetingen tussen
ouders met een kop koffie en een goed gesprek.
Tijdens de Kinderboekenweek in de FlevoMeer Bibliotheek konden de kinderen zich
uitleven tijdens de workshops over griezelen. Ouders konden die middag even rustig
een kop koffie drinken en een gesprek voeren met andere ouders of een pedagogisch
medewerker van de afdeling preventief jeugdwerk.
Twaalf ouders schoven deze middag aan en deelden een tip of lieten een quote achter op
de vraag: ‘Waar ben jij weleens bang voor binnen je opvoeding?’
Een moeder schreef bijvoorbeeld op dat ze zich weleens zorgen maakte of haar kind zich
wel staande kon houden op school en of ze haar kind wel weerbaar genoeg had opgevoed. Een andere ouder gaf aan het moeilijk te vinden dat haar kind misschien wel gepest
werd op school.
Een andere ouder zei: ‘Het laat me zien dat ik niet de enige ben die dit voelt en het sterkt
me dat andere ouders dit zo ervaren’.
Het is goed om hier eens met andere ouders over te praten en te zien waar zij zich soms
zorgen over maken. De moeders die aanwezig waren in de bibliotheek, zijn uitgenodigd
voor het volgende Opgroeicafé en doorverwezen naar onze website. Daar kunnen ze in
contact komen met andere ouders en op de hoogte blijven van onze activiteiten.

Ouders ontmoeten elkaar online - Ouderbetrokkenheid

verhalen

Waar vind je ouders? En hoe breng je ze met elkaar in gesprek? Nou, ouders zijn tegenwoordig best veel online te vinden en daarom lanceerden we de website &COO (Carrefour
Ouders Ontmoeten Ouders).
De site is inmiddels al een halfjaar in de lucht en via social media al gevolgd door 980
ouders in Noordoostpolder. Acht ouders bloggen wekelijks met veel enthousiasme over
de huis-, tuin- en keukenperikelen binnen hun gezin. Zij geven een kijkje in de keuken
rondom de opvoeding van hun kinderen. ‘Hoe doe jij dat dan?’ Die vraag staat centraal.
‘De reacties van andere ouders op de blogs zijn echt hartverwarmend en geven me het
zetje om door te gaan met bloggen’, reageert een bloggende ouder. ‘Zoooo herkenbaar’,
zegt een ouder openhartig op een blog over ‘vergelijkouders’.
‘Mijn oudste was supersnel met alles en mijn jongste is een rustig mannetje die het allemaal wel best vindt. Hij is nu dertien maanden, kruipt rond en loopt wat langs de tafel en
bank. Langzaam, hoor ik vaak en dan denk ik BOEIEND!!! Of mensen gooien het op zijn
‘vervelende start’. Nou weet je, ik zie gewoon mijn kind dat alles op zijn eigen manier doet.
Dan maar langzaam. Ik vind hem perfect’.
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Opgroeicafe - Ouderbetrokkenheid
Een groepje moeders met jonge kinderen uit de wijk gaf bij de buurtwerker aan dat ze andere moeders in de wijk wilde leren kennen en ontmoeten. Samen met deze moeders zetten
we een Opgroeicafé op in de wijk.

verhalen

Deze moeders leerden elkaar en anderen kennen in een gezellige sfeer. Ze deelden ervaringen, wisselden tips uit en herkenden zich in de verhalen van elkaar. Uit die ontmoetingen
ontstond een club van zeven moeders die heel graag regelmatig bij elkaar wil komen. Het
idee is om maandelijks bij iemand thuis te verzamelen. Moeders uit de wijk die zin hebben
te komen, zijn uiteraard van harte welkom om aan te sluiten.
Zo’n bijeenkomst biedt ook weer mogelijkheden voor andere verbindingen dan alleen opvoeden en opgroeien. Bij een van de bijeenkomsten kwamen de moeders met elkaar in
gesprek over weer aan het werk gaan nu de jongste naar school zou gaan. Na een tip over
de functie van administratief medewerker werd een moeder gevraagd of ze interesse had
in deze baan.
Twee weken later kon ze al beginnen en ze heeft het erg naar haar zin. Deze moeder van drie
jongetjes, waarvan de jongste bijna vier jaar is, vindt het heerlijk om weer aan het werk te
zijn. Het geeft haar energie om niet alleen maar thuis moeder te zijn voor de kinderen, juist
daarnaast ook andere contacten heeft en werkt aan haar eigen ontwikkeling.
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Interview Yara

Yara is gewoon
andersdenkend
Jonginnop/ Ik denk anders groep/ denktank
De discolamp flitst. Het felle licht doet Yara pijn aan haar
ogen. Ze staat op. “Mag dat ding even uit?” Het schijnsel
dooft snel. Yara voelt zich weer rustig worden. Zelfs als het
spotje later weer druk over de muren danst, blijft ze kalm
zitten. Ze heeft zich laten horen.
Yara is niet anders dan andere mensen. Een gewone havoscholiere van vijftien jaar. Wel denkt ze misschien net een
beetje anders. “Ik heb autisme,” legt ze uit. Gesprekken
voeren vind ik best moeilijk en beeldspraak snap ik niet
goed. Ik moet over een drempel heen? Goed, maar waar is
die drempel dan? Veel humor gaat ook langs me heen. Alleen
de meest simpele mopjes, die begrijp ik. Maar soms zou ik
best willen dat mensen eens wat minder grapjes maakten in
een gesprek.”
Vanwege haar beperking heeft Yara nog vrij weinig sociale
contacten. Met Petra Zeeman van Carrefour bouwde ze
gelukkig een warme band op. Samen met een collega begeleidt Petra een gespreksgroepje van zo´n acht jongeren
die autisme hebben. Yara schuift regelmatig aan. “We praten
niet echt over autisme hoor, maar over heel gewone onderwerpen. Ook doen we samen leuke dingen. Een tijdje geleden zijn we naar Walibi geweest. Was heel leuk.” Petra knikt.
“Ik durfde niet in de achtbaan. Jij wel.” Ze lacht. “Ik vind het
leuk dat je nu veel meer van jezelf laat zien. Je bent minder
stil dan eerst.” Yara geniet duidelijk nog even na van de
herinnering aan Walibi. “Weet je wat nu leuk zou zijn? Als
we zoiets nog een keertje kunnen doen, maar dan zonder
jullie.” Dat is natuurlijk ook precies de bedoeling van Petra.
“Uiteindelijk doen wij een stapje terug. Dan is de groep echt
van jullie samen.”
							
door Gerrit Jan Tempelman
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Vooruitblik
Opvoeden is niet altijd vanzelfsprekend. Terwijl iedere ouder het beste wil voor zijn/haar
kind(eren). Juist daardoor komen talenten en krachten boven als ouders en kinderen zich
bewust worden waar ze goed in zijn. Waar dromen ze van en wat is daarvoor nodig om
de eerste stap in die richting te zetten? Soms is een klein duwtje in de goede richting al
genoeg om een beweging in gang te zetten. In 2018 gaan we verder met deze inzet.
Dit doen we door zichtbaar en present te zijn op plaatsen waar ouders elkaar vanzelfsprekend tegen komen bijv. scholen en bibliotheek. Steeds vaker worden we gevraagd
om ook op scholen aanwezig te zijn zodat leerlingen rechtstreeks met hun vragen bij ons
terecht kunnen. In 2017 zijn we o.a. gestart op het ROC wat in 2018 verder zal worden
doorontwikkeld.
Om (taal)achterstanden te voorkomen wordt al jaren lang Opstapje en Opstap uitgevoerd. In 2018 willen we eens terugkijken hoe het met de ouders en kinderen die aan de
programma’s hebben deelgenomen verder is gegaan.
Het succesvolle project NopNanny waarbij nanny’s op de door ouders gewenste momenten ondersteunen bij de opvoeding, hopen we in 2018 af te ronden en op te kunnen
nemen in ons reguliere aanbod.
Begin volgend jaar verspreidt de werkgroep Buitengewoon Nuchter een Glossy met interviews waarin ouders met pubers andere ouders willen inspireren door hun verhaal te
vertellen over ervaringen rondom het uitgaan en drankgebruik van hun kind. Voor het
verstevigen van Keetkeur gaan we samen werken met de Plattelandsjongeren.nl.
Jongeren zelf doen dit via Jong in Nop waarbij naast het online platform verschillende
groepen elkaar ontmoeten en ondersteunen. Iets doen voor een ander zal komend jaar
hierin veel op de voorgrond staan.
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cijfers in beeld
Preventief Jeugdwerk
2017
Opstapje

2016

81 gezinnen

75 gezinnen

8 gezinnen

8 gezinnen

37 gezinnen

23 gezinnen

Huisbezoeken en ouderbijeenkomsten op locatie
Ouderbijeenkomsten				
Opstap
Huisbezoeken
Zorgcontacten
Huisbezoeken
Groepsbijeenkomsten
Multidisciplinair overleg
Opgroeien & Opvoeden (leeftijd -12)
Contacten

250

Bijeenkomsten

24

Groepen, gemiddeld aantal van 9 bezoekers per bijeenkomst

5

Opgroeicafé

12

4

Nanny’s (0-23 jr)

48 gezinnen

34 gezinnen

JonginNOP
2017

2016

Website bezoekers

8500

6637

Instagram volgers

232

161

Facebook likes

608

560

Twitter volgers

232

573

Individuele begeleiding

10

5

Voorlichting op scholen

11

6

Workshops alcoholvrije cocktails

20

8

JonginNOP redactie/denktank

12

7
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cijfers in beeld
Partyproof

629 leerlingen

2017

2016

Ouderbetrokkenheid & Jeugdwerk
• &COO
bloggers
betrokken vrijwilligers achter de schermen
volgers Facebook

11

-

6

2

420

159

1500

-

volgers op Twitter

249

260

volgers op Instagram

196

48

gemiddeld berichtbereik bezoekers per dag
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ORGANISATIE
Een jaar van zoeken en vinden - Ondernemingsraad
Als niet-voltallige OR begonnen Jacqueline en Esther het jaar 2017. Berry en Rina hadden
afscheid genomen van de OR in 2016, dus het was even zoeken naar de juiste vorm. Met
de komst van Greetje in mei, is de OR nu weer op volle kracht en hebben we onze draai
gevonden. De taken zijn verdeeld en hoewel we voor de collega’s misschien niet altijd
even zichtbaar zijn geweest, is er veel werk verzet. We hebben bijvoorbeeld meegedacht
en –gepraat over:
Sollicitatiebeleid en dan met name op interne sollicitaties
Zelforganisatie
Registratie van verlofuren en compensatie-uren
Frequent ziekteverzuim
Aanbesteding Steenwijkerland
Wijziging contracten OR-leden
Datalekken
Declaraties van maaltijden
Governance code
Generatiepact en duurzaamheid voor de medewerkers
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
IKB en Loopbaanbudget
WKR 2018
Doorontwikkeling van de Sociale teams Noordoostpolder
Een aantal van deze punten staat volgend jaar weer op de agenda, omdat er nog geen
besluit over is genomen of omdat er nog geen oplossing voor is gevonden. Zoals het
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Die wordt in het voorjaar afgenomen.
Verder zijn we benieuwd wat er onder de collega’s leeft. Daarom willen we vaker en
duidelijker met onze achterban communiceren: we denken graag met hen mee.
We kijken blij en tevreden terug op 2017 en zien 2018 vol vertrouwen tegemoet.
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7,48

Ketenpartneronderzoek
In de zomer van 2017 is een tevredenheidsonderzoek
onder ketenpartners gedaan. Hiervoor zijn 265 medewerkers van ketenpartners benaderd. De respons was
27,9% Uit de antwoorden kwam een heel positief beeld
over de ervaringen met Carrefour. Op een schaal van 1
tot 10 scoort Carrefour een 7,48. De deelnemers hebben positieve ervaringen met medewerkers (87,8%) en
vrijwilligers (84,2%).
Men typeert Carrefour als: samenwerkend, effectief, geïnteresseerd, enthousiast, behulpzaam en deskundig.
De ingezette ontwikkeling naar ‘gekanteld’ werken wordt
zichtbaar, maar moet nog wel verder doorgezet worden.

Ketenpartneronderzoek

Wethouder waardeert positief
rapportcijfer Carrefour
Op het bureau van wethouder Hennie Bogaards werd onlangs een keurig rapport
neergelegd. “Onze ketenpartners geven Carrefour een 7,48!” meldde de organisatie trots.
Die ruime voldoende was de uitkomst van een breed tevredenheidsonderzoek. Hiervoor
benaderde Carrefour een groot aantal partijen, waaronder sportclubs, wijkplatforms en
de gemeente Noordoostpolder. Wethouder Hennie Bogaards : “Mooi om te lezen dat
Carrefour als welzijnsorganisatie zo positief gewaardeerd wordt. Ik zie ook echt dat de
organisatie haar veranderende rol in het sociaal domein goed invult.
“De organisatie trekt verantwoordelijkheden niet per definitie meer naar zich toe, maar ze
zoekt naar een balans waarin de inwoner zelf regie kan pakken.”
Ook de gemeente heeft te maken met dit veranderende speelveld, waarin de eigen kracht
van inwoners centraal staat. “We voeren allereerst het gesprek met elkaar,” vertelt Hennie
Bogaards. “Op dorps-en wijkniveau zijn we aanwezig. Wanneer inwoners met een initiatief komen denken we als gemeente graag mee. De samenwerking is in ieder dorp en
wijk overigens weer anders. Geen dorp of wijk is hetzelfde.”
Hoewel de rol van de gemeente verschuift, wil Hennie Bogaards dichtbij de inwoner
blijven staan. “We moeten oppassen dat we niet doorschieten in het overhevelen van
regie,” waarschuwt ze. “Soms hebben mensen problemen waardoor ze die controle zelf
even niet kunnen dragen. Dan kan het beter zijn om als professional de leiding te nemen,
om vervolgens wel weer een stapje terug te doen.”
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart neemt Hennie Bogaards afscheid als wethouder. Ze hoopt dat Carrefour zich de komende jaren blijft ontwikkelen. “Naast dat
Carrefour nu in het rapport vooral geroemd wordt om de samenwerking en de aardige en
vriendelijke mensen, zou het mooi zijn als ze in het volgende rapport juist ook geprezen
wordt om de deskundigheid die in de organisatie aanwezig is. Gezien de vooruitgang die
Carrefour de afgelopen jaren heeft bereikt, heb ik hier alle vertrouwen in.”
door Gerrit Jan Tempelman
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cijfers in beeld
Personele bezetting Carrefour
50

Aantal in 2016
42

Aantal in 2017
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Percentage ziekteverzuim
2016
		
4,18 %
2017
		
3,29 %
Daling van
0,81 %.

Themalijn

Aantal
medewerkers

Aantal
fte

Aantal
stagiaires

Aantal
vrijwilligers

Voorlichting,
informatie en advies

4

2,63

2

136

Vrijwilligers

5

3,35

3

2

12

8,11

-

10

6

4,51

2

56

11

6,60

4

25

Staf

6

3,72

2

1

MT

3

2,77

Gedetacheerde medewerkers

2

1,14

49

32,83

13

2,30

Werkin in wijk en buurt
Vitale samenleving
Preventief jeugdwerk

Totaal
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Organogram

Raad van Toezicht

Directeur-Bestuurder

OR

Controller

Programmamanager

Manager bedrijfsvoering

Gebiedsgericht
werken

Preventief
Jeugdwerk

Diensten

Staf

Teamcoördinator +
medewerkers

Teamcoördinator +
medewerkers

Teamcoördinator +
medewerkers

Stafcoördinator +
medewerkers

Resultaten organisatie
Het resultaat over 2017 bedraagt € 41.709 tegenover € -40.577 van 2016. De resultaten over beide jaren kunnen
als volgt worden samengevat.

2017

2016

Baten

Baten

€ 2.650.277

€ 2.508.630

Lasten

Lasten

€ 2.608.568

€ 2.549.207

Het jaar 2017 is afgesloten met een winst.
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Vooruitblik
De staf werkt ten dienste van de medewerkers die zich dagelijkse inzetten voor de inwoners van Noordoostpolder. Om onze collega’s goed te kunnen (blijven) ondersteunen
gaan we in 2018 weer een aantal zaken oppakken.
Communicatie - Heeft een mooie slag geslagen met het in kaart brengen van alles wat
met communicatie te maken heeft. Daaruit voortvloeiend zijn bijeenkomsten met een interne mediagroep geweest. Communicatie bouwt nu samen met deze interne mediagroep aan sterke interne en externe communicatie. In 2018 huren we expertise in op het
gebied van communicatie om verder te bouwen aan een sterk merk. Hiervoor is het nodig
om ook de naam Carrefour en het logo daarbij kritisch onder de loep te nemen.
ICT - Er zijn een aantal beslissingen genomen over het upgraden van de ICT. Hiervoor is
een adviseur aangetrokken. Begin 2018 zal die, na eerst goed kennis te hebben gemaakt
met de medewerkers van Carrefour en hun gebruik en wensen t.a.v de ICT, ons adviseren
en ondersteunen bij de vervolgstappen. Zeker is als wel dat we een start zullen gaan
maken met het werken met surfaces (notebooks) en Windows 365.
Klanttevredenheid - In 2017 is gestart met de klanttevredenheidsmetingen. In 2018 zullen
we dit breder uit gaan zetten waarbij naast tevredenheid ook de door de klant ervaren
resultaten worden meegenomen.
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