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VOORWOORD

Samen. Er niet alleen voor staan. Iemand die met je mee denkt en als het nodig is, ook even mee helpt. 
Vaak kennen inwoners zelf wel iemand. Soms niet. Of is het lastig om iemand om hulp te vragen. Dan 
kan de inwoner een beroep doen op een medewerker van Carrefour.
Of het nu gaat om opvoeding, eenzaamheid, mantelzorg of een lastig formulier. Weer beginnen met 
bewegen, vrijwilligerswerk of een goed idee voor de buurt. We helpen je graag op weg.

Samen. Samen met inwoners en met andere organisaties. De rode draad in 2018. Bijvoorbeeld samen 
van team Doen! naar het Sociaal Team NOP. Samen aan de slag met inwoners in armoede. Samen 
kijken wat welzijn kan betekenen voor geïndiceerde zorg. Samen luisteren naar wat mantelzorgers, 
ouderen, mensen in rouw echt nodig hebben. En dan natuurlijk samen aan de slag. In 2018 en in het 
nieuwe jaar.

In dit jaarverslag verhalen en interviews. Natuurlijk aangevuld met cijfers. En dit jaar voor het eerst 
ook gegevens uit de resultaatmetingen waar we in 2018 mee zijn gestart. Want welzijnswerk werkt! 
Maar niet alleen. Daarom willen we alle inwoners en (vrijwilligers)organisaties bedanken voor de goede 
samenwerking!

Henrieke Boeve-Sell es
directeur Carrefour
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Waar staan we voor:
Carrefour is er voor alle inwoners van Noordoostpolder en is aanwezig in wijk en 
dorp, makkelijk bereikbaar voor inwoners en partners.  
Samen met inwoners werken we aan vragen die zij in hun dagelijks leven tegen 
komen. Met als doel dat inwoners zelf verder kunnen. De inwoners blijven zelf  
eigenaar van hun vraag en oplossing. Onze medewerkers sluiten aan, denken 
mee en helpen waar nodig. Door het verbinden van inwoners met elkaar ontstaat  
samenkracht. En oplossingen die van de inwoners zelf zijn en zo ook op de  
langere termijn blijven bijdragen aan de samenleving. We merken dat door deze 
inzet duurdere zorg kan worden voorkomen of uitgesteld. We werken vanuit ver-
trouwen, nuchter en dichtbij.

Hierbij werken we samen met inwoners, vrijwilligers, (zorg)organisaties, vrijwil-
ligersinitiatieven, woningcoöperatie, politie en gemeente. Want samen kom je 
verder!
We voeren ons werk uit in opdracht van de gemeente. 
Dit doen we vanuit 5 themalijnen:
 Informatie, Voorlichting en Advies
 Vrijwilligers
 Werken in buurt en wijk
 Vitale samenleving
 Preventief Jeugdwerk

In de volgende hoofdstukken zijn er per thema praktijkvoorbeelden, cijfers en 
uitkomsten van resultaatmetingen.
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Met de gemeente Noordoostpolder is voor 2018 afgesproken om per thema van 
één dienst of project de resultaten te meten. We hebben deze resultaatmeting ge-
combineerd met een tevredenheidsonderzoek over ons werk. Het onderzoek is 
gedaan door Bureau Eldrun.  

Voor het meten van de resultaten is gebruik gemaakt van klanteffect vragenlijsten 
die zijn ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland. De vragenlijst meet het door de 
gebruikers van een dienst ervaren maatschappelijke effect. 
Per activiteit wordt eerst bepaald welk maatschappelijk effect het doel van de ac-
tiviteit is en vervolgens worden de bijpassende vragen geselecteerd. Twee vragen
bleken een centrale rol te spelen:
Ik ben geholpen met mijn vraag
Ik kan weer verder

Bij een aantal activiteiten is verder doorgevraagd om meer zicht te krijgen op de 
resultaten en de werkzame onderdelen van de dienst.

Resultaatmetingen zijn nieuw voor ons en ook niet alle metingen zijn helemaal  
gelukt. Soms zijn de resultaten slechts indicatief door te weinig deelnemers, soms 
bleek de uitvoering van het onderzoek veel ingewikkelder dan verwacht. Maar we 
hebben veel geleerd dat in de komende jaren gebruikt kan worden. 
In de vragenlijsten is gewerkt met een 5 puntsschaal. Een waardering onder de 3 is 
onvoldoende, een 4 is goed. In zijn algemeen is een waardering onder de 3,5 aan-
leiding om te onderzoeken of en hoe de effectiviteit van een activiteit kan worden 
verbeterd. 

De uitkomsten van de resultaatmetingen zijn opgenomen bij het betreffende thema. 
Het tevredenheidsonderzoek is opgenomen in het hoofdstuk over de organisatie.

ResultaatmetingenNIEUW
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Het VIA punt en Steunpunt 
Mantelzorg zijn de vraagbaak 
voor de inwoners van Noor-
doostpolder. Inwoners kun-
nen hier terecht met allerlei 
vragen vanuit verschillende 
leefgebieden: wonen, werk, 
scholing, vrije tijd, relaties, 
gezondheid , politie en jus-
titie, hulp – en dienstverle-
ning, fi nanciën en man-
telzorg. Het Steunpunt Man-
telzorg verzorgt ook de man-
telzorgwaardering en heeft 
specifi eke aandacht voor 
jonge- en werkende man-
telzorgers. Binnen dit thema 
valt ook het project dat als 
doel heeft het stimuleren en 
bevorderen van samenwer-
king formele en informele 
zorg & welzijnsaanbod.

‘Zonder mij zou mijn vrouw het niet redden’ - Mantelzorg 

INFORMATIE
VOORLICHTING & ADVIES

Wat een enorme zorg. Hoe houd je dat vol?’
‘Ik hou van haar. En ik heb een brede rug, denk ik. Dankzij de gemeente kon ik vanuit de 
bijstand een studie sociaal pedagogisch werk doen, maar een baan lukt nu niet. Dus doe ik 
vrijwilligerswerk hier bij de Inloop Bouwerskamp. En ik hou van hardlopen. Dan kan ik mijn 
hoofd echt even leegmaken.’ ‘Je hebt ook een eigen leven, maar ik kan me voorstellen dat 
dat niet altijd makkelijk is in deze situatie.’ ‘Nee, ik ben hier altijd druk mee. Ik breng Donna 
overal naar toe. Afspraken met de psychiater, dokters, alles. Daardoor houd ik weinig tijd 
over voor mezelf. En de laatste jaren zijn steeds extremer geworden, de problemen erger. 
Waar heb jij nu behoefte aan, René? Wat zou jou helpen?’
‘We hebben nu huishoudelijke hulp via de gemeente. Dat helpt enorm. Af en toe kan Donna 
gebruikmaken van een Bed-op-Recept van de GGZ. Dat ontlast haar, maar mij ook. De 
ritten daar naar toe worden ook vergoed.
‘Maar waar heb je nou zelf behoefte aan?’
‘Naast de mogelijkheid van dagactiviteiten zou ik Donna wel eens ergens langer willen 
parkeren. En mezelf ook. In Italië bijvoorbeeld. Dan kan ik weer even opladen.’
      

door Debora Boomsma

Het volledige interview leest u op: www.carrefour.nu/het-steunpunt-is-er-voor-jou 
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Mantelzorger René Sarton in gesprek met wethouder Marian Uitdewilligen



VIA helpt met praktische zaken 
rondom geboorte- Informatie, Voorlichting en Advies

De kraamhulp van een gezin waar een vijfde baby is geboren, uit haar twijfels. Omdat ze 
merkt dat de ouders van dit gezin het moeilijk vinden om wat praktische zaken rondom 
de geboorte van hun pasgeboren baby te regelen. Ze belt met het VIA (Voorlichting, Infor-
matie en Advies) punt van Carrefour.
De kraamhulp heeft het idee dat de ouders niet op de hoogte zijn van alle regelingen die 
er zijn voor gezinnen in de bijstand. Ze maken er in ieder geval geen gebruik van. Wat ook 
een rol speelt: de ouders zijn de Nederlandse taal niet machtig en hebben geen mensen in 
hun omgeving die ze kunnen helpen bij dit soort vragen. Met toestemming van de ouders 
belt de kraamhulp ons met deze zorgen. 
Het gezin is wel bekend met het Opstapje en daarom vragen we onze collega van  
Opstapje om eens met de familie te praten. Een vrijwillig sociaal adviseur van VIA helpt bij 
het aanvragen van een zogeheten Meedoen-regeling, de administratieve afhandeling van 
de geboorte en het aanvragen van toeslagen. 
Dat geeft het gezin direct al lucht: de financiële positie verbetert en de oudere kinderen 
kunnen dankzij de Meedoen-regeling lid worden van een sportclub. De ouders zijn ook 
geïnformeerd over Huis voor Taal, om ze te helpen de Nederlandse taal beter onder de 
knie te krijgen. Op die manier kunnen ze in de toekomst zaken zelf regelen.

Preventief huisbezoek ouderen - 
voorheen POPH - Programma Onafhankelijk Preventief Huisbezoek

Bant heeft iedere maand een koffieochtend voor ouderen en tijdens één van die ochten-
den schuif ik namens het Preventief huisbezoek van Carrefour aan. Om uit te leggen wat 
we doen en wat we voor ouderen kunnen betekenen. 
Voorafgaand aan het preventief huisbezoek in een dorp of wijk overleggen we eerst met 
enkele personen uit het dorp. Denk bijvoorbeeld aan de voorzitter van Dorpsbelang en de 
buurtwerker. Zo hebben we met elkaar besproken op welke manier de ouderen kunnen 
worden bezocht. Het gaat in totaal om 29 adressen. Aangezien bijna al deze ouderen aan-
wezig zijn tijdens de maandelijkse koffieochtend, sluiten we hierbij aan en kunnen bijna 
alle bezoeken inplannen. 
Ook de buurtwerker, gemeente en politie zijn deze ochtend aanwezig en we bespreken 
met z’n allen gelijk een aantal thema’s uit het onderzoek. De ouderen noemen concrete 
actiepunten over veiligheid, het plaatsen van hekjes en duidelijke voetpaden. En bespre- 
ken het gelijk met de politie. 
Verder hoorden we van de ouderen in het dorp wat voor hen belangrijke thema’s zijn. Zij 
ervaren Bant als een fijn dorp om te wonen, zo blijkt uit onderzoek, maar er is nog wel  
ruimte voor verbetering. Dit wordt later bevestigd door de uitkomsten van het onderzoek. 
Zo zijn er nog vragen over omgaan met de computer en meer bewegen. Dorpsbelang 
neemt dit mee in hun plannen.

ve
rh

al
en

informatie, voorlichting en advies - jaarverslag 2018   |   7



8   |   jaarverslag 2018 - informatie, voorlichting en advies

Samenwerking formeel en informeel  

In de proeftuin ‘samen kantelen’ zijn vijf medewerkers van Carrefour een half jaar gekop-
peld aan vijf ambulante medewerkers van partners in het veld. Het betrof medewerkers 
van Kwintes, ’s Heerenloo, Philadelphia, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Omegazorg. 
Deze duo’s hebben samen opgetrokken om aan den lijve te ondervinden waar je elkaar 
rondom de inwoner moet weten te vinden. Binnen deze opdracht was er tijd om bij elkaar 
in de keuken te kijken en elkaar te leren kennen, daadwerkelijk zien en begrijpen hoe de 
ander werkt.
Door deze samenwerking zijn er korte lijnen ontstaan. Omdat medewerkers vanuit een 
eigen invalshoek situaties bekijken ontstaat een bredere blik. Dit leidt tot andere en ver-
nieuwende oplossingen of benaderingen. De investering door medewerkers betekent 
winst voor de inwoner. Vroegtijdig elkaar bevragen en sparren over een situatie kan op-
schaling van zorg voorkomen of leiden tot eerder afschalen. Medewerkers onderhouden 
de contacten die er nu liggen. Elkaar structureel blijven ontmoeten benoemen zij als een 
meerwaarde om de lijnen open te houden.
De betrokken organisaties hebben toegezegd in hun eigen organisatie te werken aan een 
plan hoe vanuit hun team verbinding gemaakt wordt met het voorveld. 
Dit zijn mooie resultaten.

Een voorbeeld wat de samenwerking ‘Samen Kantelen’ heeft opgeleverd:
Tijdens het project Proeftuin hebben Nico (bemoeizorger Kwintes) en Tanja (buurtwer-
ker Carrefour) een gesprek gehad met een cliënt van Kwintes. Meneer voelde zich een-
zaam. Samen is gezocht naar een oplossing voor meneer. Tanja: ‘Als ik nu weer een vraag 
tegenkom van een inwoner met psychische kwetsbaarheid, neem ik makkelijk contact op 
met Nico. Hij weet mij te vinden als hij activiteiten zoekt in één van de dorpen. Of voor 
aansluiting met andere bewoners in mijn werkgebied’. 
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‘Omdat medewerkers vanuit ee n 
eigen invalshoek situaties bekijken
 ontstaat ee n bredere blik’  



De ochtendlessen op ROC Friese Poort zijn voorbij. In de buurt van de kantine staan Alien 
Stuifzand, twee andere collega´s van het ROC en Gerdien Kramer, mantelzorgconsulent Steun-
punt Carrefour. Ze spreken de langs lopende studenten aan. ´Ken jij iemand die voor zijn ouders 
zorgt? Of kom jij misschien iedere dag zelf op tijd thuis om je zusje te helpen?’ Veel studenten 
zullen in het verleden haastig met hun hoofd hebben geschud, maar tegenwoordig is het eerlijke 
antwoord steeds vaker ´ja´, constateert Alien. Ze is als maatschappelijk werker aan het ROC 
verbonden. ‘Door veranderende wetgeving komen steeds meer zorgtaken op de schouders van 
onze studenten neer. Daar krijgen ze het steeds zwaarder mee, merken onze docenten.’

Aangename kennismaking
Via collega´s maakte Alien kennis met Gerdien. ‘Studenten hebben vaak te maken met ingewik-
kelde zorgsituaties, die zich bij hen thuis afspelen,’ legt ze uit. ‘Maar daar komen wij niet, want 
wij zijn een school. Carrefour kan wel achter die voordeur kijken.’ Gerdien knikt. ‘Voor ons zijn de 
jongeren een doelgroep die we maar moeilijk kunnen bereiken,’ zegt ze eerlijk. ‘Zij melden zich 
niet zo snel aan voor onze activiteiten, terwijl we wel heel graag iets voor hen willen bete-kenen. 
Daarom ben ik heel blij met onze samenwerking.’

Mantelzorgcafé
Sinds die eerste ontmoeting treffen Gerdien en Alien elkaar met enige regelmaat. Alien: ‘We kijken 
samen hoe we onze studenten het beste kunnen helpen. We hebben al verschillende van onze 
scholieren op het spoor van Carrefour gezet. Als we elkaar spreken, heeft Gerdien ook altijd nog 
veel andere ideeën.’ Eén van die ideeën hopen beide dames de komende tijd samen in de prak-
tijk te brengen. ‘We willen heel graag een mantelzorgcafé opstarten bij ROC Friese Poort,’ vertelt 
Alien. ‘In de pauzes, zodat we de studenten verder zo min mogelijk belasten. Hoe mooi zou het 
zijn als je dat regelmatig zou kunnen doen. Als mantelzorgers wissel je onderling ervaringen uit op 
een heel laagdrempelig niveau, zonder je daar raar bij te voelen. Je wordt gehoord en je kunt je 
stem kwijt.’ Gerdien sluit zich van harte bij haar aan. ‘We willen helpen waar we kunnen.’ 

door Gerrit Jan Tempelman

Interview Alien en Karlijn

ROC gunt zorgende 
studenten rustig pauzegesprek
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cijfers in beeld
Preventief Huisbezoek Ouderen

Aantal 75+ aangeschreven

Aantal 75+ deelgenomen
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De resultaten van de vragenlijsten  
bespreken we in een bijeenkomst met 
bewoners, betrokken professionals en  
dorpsbelang of wijkplatform. Daar worden 
afspraken gemaakt over het vervolg.
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De resultaten van het onderzoek vindt u op: www.carrefour.nu/preventief-onafhankelijk-huisbezoek.

VIA - Voorlichting Informatie en Advies

Totaal aantal vrijwilligers

•  Maatjesproject

•  Sociaal adviseurs

•  Tuin-, klus- en vervoersvrijwilligers

Toelichting

•  Vrijwilliger ingezet als antwoord op een vraag van inwoner

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

•  Vrijwilliger gekoppeld aan een vraag voor 1-malige inzet

•  Maatjes gematcht

Toelichting: Het soort vragen dat we jaarlijks binnen krijgen wisselt sterk. Dit heeft invloed op de inzet van 
vrijwilligers.
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Mantelzorgers in het bestand Mantelzorgwaardering

Steunpunt Mantelzorg Mantelzorgwaardering

1592*

0      250     500     750     1000   1250   1500 1750   

1717
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Op 10 november 2018 is de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. 160 deelnemers hadden zich aangemeld voor 
het uitstapje naar de Orchideeënhoeve. 

Mantelzorgonderzoek: ‘Mantelzorgondersteuning 
in Beeld in Noordoostpolder’ 

Eind april 2018 heeft er een groot mantelzorgonderzoek plaats gevonden. Noordoostpolder breed konden man-
telzorgers via de website, of indien gewenst een papieren versie van een vragenlijst invullen. Er zijn 315 mensen 
begonnen met de vragenlijst en 194 mantelzorgers hebben de vragenlijst helemaal ingevuld. Het onderzoek heeft 
het volgende opgeleverd:
Een ‘mantelzorgnetwerk’  in wording met meerdere organisaties om samen meer mantelzorgers te bereiken en 
samen te werken aan een nog betere zorg voor mantelzorgers en voorkomen dat teveel mantelzorgers pas aan de 
bel trekken als het te laat is.
We gaan werken aan de volgende speerpunten:
- Meer aandacht voor het even loslaten van de mantelzorgtaken. Hiervoor is ook nodig dat voor mantelzorgers 
helder is welke mogelijkheden van respijtzorg er voor hen zijn.

-Inzet van respijtzorg vrijwilligers.

2018

2017

1110

0      200     400     600     800    1000    1200

976
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*Opschonen van bestand van mantelzorgers die wel waardering willen maar niet geregistreerd willen staan.
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Ik ben door VIA verder geholpen met mijn vraag

Ik heb van VIA de juiste informatie gekregen

4,00

3,91

Uitkomsten resultaatmeting 2018 VIApunt Carrefour:

Aantal hulpvragers: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

500-1000 indicatief81 46

Zie de toelichting op pagina 5

Een aantal vragen en antwoorden uit het onderzoek ‘Mantelzorg in beeld’

NIEUW

Het hele onderzoek is te lezen op www.carrefour.nu/het-steunpunt-is-er-voor-jou.

resultaten in beeld
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Vooruitblik

De inwoner is gebaat bij duidelijke en eenvoudige informatie over van alles waar je in het 
dagelijks leven mee te maken kan krijgen. Zodat de inwoner zoveel mogelijk zelf op kan 
lossen. Vanuit VIA Carrefour is onderzoek gedaan hoe informatie hierover ook digitaal 
beschikbaar kan komen. In 2019 gaan we hier mee aan de slag op onze vernieuwde 
website. VIA Carrefour ziet steeds vaker inwoners die regelmatig met vragen komen door 
onderliggende problematiek of persoonlijke mogelijkheden. In 2019 gaan we onderzoe-
ken wat deze inwoners nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk oplossingen te zoeken 
voor hun vragen. 

Het Steunpunt mantelzorg heeft in 2018 in kaart gebracht hoe mantelzorgondersteu-
ning door mantelzorgers zelf wordt herkend, benut en gevonden. Het komend jaar 
wordt samen met partners in het veld ingezet op het bouwen van een netwerk. Dit 
mantelzorg-netwerk zet zich gezamenlijk in voor speerpunten vanuit dit onderzoek. Zo 
kunnen we meer mantelzorgers vinden en hen beter ondersteunen. Respijtvrijwilligers 
zijn een belangrijke aanvulling op het ondersteuningsaanbod. Deze getrainde vrijwilligers 
worden in 2019 ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Dit doen we in afstemming met 
onder andere dementie coördinatoren.

Eind 2018 zijn we onder jonge mantelzorgers, hun ouders/verzorgers en professionals 
die bij deze doelgroep betrokken zijn begonnen met een onderzoek of onze aanpak voor 
jonge mantelzorgers nog passend is voor deze doelgroep. We verwachten het onderzoek 
in januari 2019 te hebben afgerond. Het onderzoek is zover gevorderd, dat er zich wel een 
aantal punten aftekenen, zoals:
-  Jonge mantelzorgers vinden het fi jn om aan activiteiten voor hun leeftijdsgroep deel te 

nemen.
-  Jonge mantelzorgers vinden op vakantie gaan niet altijd vanzelfsprekend. Zij zouden 

graag met elkaar op kamp gaan. We gaan alvast onderzoeken of we dit mogelijk kunnen 
maken en hebben hiervoor een fi nanciële aanvraag gedaan bij het lokale fonds SBBK.

-  Ouders/verzorgers en professionals geven aan dat zij naast de activiteiten ook meer-
waarde zien in verdieping op onderwerpen die voor jonge mantelzorgers belangrijk zijn. 
Vooruitlopend op deze vraag gaat de medewerker die de jonge mantelzorgers begeleidt 
hiervoor een training volgen.

Carrefour zet in op samenwerking formele en informele zorg/welzijn met een proeftuin 
jeugd (dit in vervolg op de proeftuin van 2018). Onder de noemer ‘samen kantelen’ zijn 
er bijeenkomsten met medewerkers en managers om de samenwerking te versterken, 
waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden in de dorpen en de wijken.



Het Vrijwilligerspunt regelt 
allerlei zaken rondom het 
vrijwilligerswerk, zodat in-
woners die vrijwilligerswerk 
willen doen en organisa-
ties die vrijwilligers zoeken, 
elkaar kunnen vinden. Inwo-
ners, jong en oud, worden 
gestimuleerd, gewaardeerd,  
zo nodig begeleid en ge-
traind voor vrijwilligerswerk. 
Ook vrijwilligersgroepen 
worden, op verzoek, onder-
steund, zodat zij hun acti-
viteiten uit kunnen blijven 
voeren. 

In dit thema is ook een ver-
haal over de Maatschap-
pelijke Diensttijd opge-
nomen. Een project dat 
vrijwilligerswerk stimuleert 
onder jongeren. Dit project 
wordt gefi nancierd vanuit 
Zon Mw.
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VRIJWILLIGERS

De Dag Activiteiten Groep (DAG) van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) stopt in 
januari in de huidige vorm en dat zorgde voor onrust in het dorp. Creil vond dat wat er was 
opgezet voor kwetsbare ouderen niet mocht verdwijnen. Hoe nu verder en -vooral- met 
wie? 
De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest bij de Open Inloop in het Saalicon. 
De vrijwilligers van het Saalicon zijn inmiddels zelf eigenaar en huurder. Best een hele 
verandering met alles wat daarbij komt kijken. Het nieuws dat de Dag Activiteiten Groep 
van ZONL zou stoppen, was net een wijziging te veel. 
Samen met de gemeente en ZONL zochten we naar een oplossing. We werden hierin be-
naderd door Dorpsbelang of we de vrijwilligers konden ondersteunen. En samen met hen 
nadenken over activiteiten, zodat nog meer Creilenaren hier een fi jne plek konden vinden. 
De vrijwilligers konden wel wat ondersteuning gebruiken. Ze waren bang voor wat er op 
hen af zou komen. De kwetsbare groep vraagt om andere zorg. Door regelmatig met 
de vrijwilligers te overleggen, te luisteren naar hun verhaal en samen met hen te praten 
over de ontwikkelingen, voelden ze zich betrokken en waren ze bereid om zich te blijven 
inzetten. 
Resultaat: een nieuwe werkgroep is actief om een bredere groep inwoners te betrekken 
als vrijwilliger of als deelnemer aan de activiteiten. 

Nieuw elan vrijwilligers ‘de DAG’ - Ondersteuning inwonersinitiatieven

Met 30 vrijwill igers bij elkaar is het soms 
lastig om te besliss en. Maar doo rdat jij ee n 
onafhankelijk persoo n bent, met kenn is en 
ervaring, wordt ee n besliss ing ee rder gemaakt en 
gedragen doo r de groep.
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Peter doet vrijwilligerswerk op maat - Meedoen als vrijwilliger

Stage bij uitvaartbegeleiding - Maatschappelijke Diensttijd

Timo is 15 jaar, zit op het Aeres College en voor hem staat al vast wat hij later wordt: uit-
vaartbegeleider. Geen alledaagse keuze voor zo’n jonge scholier, maar sinds de uitvaart 
van zijn oma weet hij het zeker. Hij klopte dan ook aan bij uitvaartcentra om een keer mee 
te lopen, maar zonder succes. Toch is het hem gelukt. Mét een beetje hulp. 

De manier waarop de uitvaartbegeleider tijdens deze moeilijke tijd omging met de 
nabestaanden, maakte diepe indruk op Timo. Via mijn collega hoorde Timo over de 
maatschappelijke diensttijd. Jongeren krijgen hierbij de kans om een kijkje in de praktijk 
te nemen bij een maatschappelijke organisatie of een bedrijf. Deze kans gaat hand in 
hand met vrijwilligerswerk. Bij Timo’s intake werd duidelijk wat zijn wensen waren, maar 
ook wat hij nog te leren heeft. 
Samen zijn wij naar uitvaartondernemer Jacob Buijs in Ens geweest. Jacob vertelde ge-
passioneerd over zijn vak en lichtte daarbij ook de praktische kanten toe. Timo werd 
alleen maar enthousiaster en hij liet weten dat hij het een fi jn gesprek vond. Hij is super 
blij dat hij hier stage kan lopen. 
Daarna hebben we gekeken welke mogelijkheden er voor Timo zijn om zich vrijwillig in te 
zetten voor de maatschappij. Hij vindt het spannend om naar mensen toe te stappen, dus 
dat kan hij goed oefenen met vrijwilligerswerk. Als uitvaartbegeleider is het namelijk heel 
belangrijk dat je zonder schroom op onbekenden afstapt. Een rol als gastheer zou hem 
kunnen helpen en dat is gelukt. Hij gaat nu twee keer per week koffi e en thee schenken 
in een verzorgingstehuis.

Peter geeft tijdens een gesprek met mij aan dat hij vrijwilligerswerk wil doen. De gemeente 
tipte hem hierover, omdat hij op deze manier iets voor de maatschappij kan betekenen. 
Peter heeft nogal wat meegemaakt in zijn leven en daardoor is vrijwilligerswerk voor hem 
een grote stap. Hij geeft in het gesprek aan dat het fi jn zou zijn als hij gekoppeld wordt aan 
een maatje. We gaan aan de slag en koppelen hem aan Hof van Schokland van Aventurijn 
Zorg. 
Peter maakt tijdens het eerste gesprek kennis met Ramon Regeling van Aventurijn Zorg. 
Ze spreken af dat hij rustig begint met zijn vrijwilligerswerk en dat hij daarbij wordt begeleid 
door een medewerker van de zorginstelling.   
Dat gaat goed. Inmiddels is Peter alweer een tijd drie dagen per week actief als vrijwilliger. 
Hij heeft het daar ontzettend naar zijn zin en is blij dat hij daar aan de slag mocht. Samen 
met cliënten werkt hij in de tuin. Zijn begeleidster is ook tevreden: het is een goede match. 

Hij hee ft nu drie dagen per wee k ee n zinvoll e 
dagtaak, die hem plezier en ontwikkeling oplevert. 
Hij groeit in zijn eigenwaarde.

Zelf loo p ik bij ee n uitvaartbegeleider stage. 
Ik vind het erg leuk en hee l gezell ig, oo k 
al klinkt dat ee n bee tje raar.



Interview Omar
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In de snuffelhoek van verpleeghuis Talma Hof staat een jonge-
man achter de kassa. Temidden van de uitgestalde snuisterijen 
lacht hij de bezoekers vriendelijk toe. Een klant die de winkel 
verlaat krijgt nog even een hand. Als hij zelf weggaat, maakt 
hij zowaar een buiging. ‘Trouw en eerlijk, dat is Omar,’ vertelt 
Anita Lassche, de medewerker die hem een werkplek bij Talma 
Hof heeft geboden. ‘Dat is hij ook zo gewend. Die beleefdheid 
heeft met cultuur te maken.’

COA & Carrefour
Want Omar is een vluchteling. Hij verblijft in het asielzoekers-
centrum in Luttelgeest. Een plek waar de dagen heel lang kun-
nen duren. Tot Anita een berichtje ontving vanuit Carrefour. ‘Ik 
kreeg een mail van een medewerker,’ vertelt Anita. ‘Zij vroeg 
mij of Omar bij ons kon komen werken, want die wilde niet stil 
blijven zitten.’ Vervolgens kwamen alle betrokkenen bij elkaar 
voor een gesprek: Omar en zijn casemanager, de medewerker 
van Carrefour en Anita zelf. Tijdens deze ontmoeting werden 
afspraken gemaakt over het aantal dagen vrijwilligerswerk, 
maar ook het vervoer naar Talma Hof moest geregeld worden. 

Aan de slag
Met het initiatief Aan de Slag wil Carrefour bewoners van 
asielzoekerscentra betrekken bij vrijwilligerswerk in de 
gemeente. Vanuit dat project werkt Omar nu twee dagen per 
week in de snuffelwinkel. Soms gaat hij bovendien met de tuin-
man mee om het groen te onderhouden. ‘Alles wat we vragen, 
wil Omar doen,’ zegt Anita. ‘Maar dat moeten we hem dan wel 
eerst zelf duidelijk maken. Gelukkig spreekt hij redelijk Neder-
lands. Dat gaat ook steeds beter, omdat hij nu onder de mensen 
is. Dat wil hij graag, dat maakt zijn dag compleet.’Daarnaast 
blijft het lijntje met Carrefour bestaan. Regelmatig is er contact 
met zowel Omar als Anita om hun ervaringen te bespreken. Zo 
blijven alle partijen tevreden.

Win-win
Ondertussen zijn medewerkers van de Talma Hof geholpen 
met het werk dat Omar doet. ‘We weten dat hij niet alles wat 
we zeggen direct begrijpt en dat hij soms even vergeet 
af te bellen. Daar houden we rekening mee. Dit is echt een 
win-winsituatie voor ons beiden.’ 
       

door Gerrit Jan Tempelman

Vrijwilliger houdt buigend zijn 
rug recht in verpleeghuis



cijfers in beeld
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I Make Your Day - Jonge Vrijwilligers / MAS-stage

Totaal aantal inschrijvingen

•  I make Your Day

          > Inloop vrijwilligerspunt

          > Via de website

•  Van alle 92 inschrijvingen in 2018

         > Inzet voor de MAS

         > Inzet voor regulier vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk (inzet bij)

Activiteiten/evenementen in Noordoostpolder

Ouderenzorg

Zorgboerderij

Sport

Overige

92

12

80

69

23

17

32

14

8

21

2018

95

18

77

16

39

18

5

17

2017

Nieuw in 2018: Ruim 800 leerlingen en medewerkers van ROC Friese Poort doen mee met NL Doet.

Ondersteuning inwonersinitiatieven

Dit jaar meer tijd besteed aan de vaste locaties Het Saalicon, het Stemnpunt en H’echt Emmeloord.

* In 2018 is meer tijd ingezet voor Het Saalicon, Steunpunt en (H)Echt Emmeloord.

Groepen of individuele vragen ondersteund

Projecten afgerond

Lopende projecten met begeleiding

2018*

34 

14

20

2017

44

19

25
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Beursvloer

Vrijwillige Vacaturebank 

Vrijwillige Academie

Vrijwilligersverzekering 

NL Doet

Kerstdiner Ouderen

•   Matches totaal

•   Inschrijvingen (96 online - 89 persoonlijk contact)

•   Bemiddeling Carrefour

•   Op weg geholpen - zelfstandig verder

•   Onbekend

•   Cursussen

•   Maatwerktraining

•   Deelnemers training en cursus

•   Schademelding

•   Klussen (groei door extra inzet ROC)

•   Ouderen

•   Vrijwilligers

Vrijwilligerspunt

*

167

70

77

20

9

1

105**

8

65

80

20

2018

163 

162

74

20

8

2

40

4

45

76

20

2017

* Geen beursvloer maar ontwikkeling digitale beursvloer.

** In 2018 meer aanbod van trainingen en mogelijkheden.

Zijn wij verder geholpen met onze vraag

Hebben wij inzicht gekregen in de knelpunten

4,10

3,90

Uitkomsten resultaatmeting 2018 vrijwilligers- en burgerinitiatieven Carrefour:

Aantal initiatieven: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

36 representatief25 23

Zie de toelichting op pagina 5

NIEUW

resultaten in beeld
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Vooruitblik

De samenleving verandert en voldoende vrijwilligers vinden wordt steeds minder vanzelf-
sprekend. 
Het Vrijwilligerspunt gaat op een andere manier inzetten op het vinden van vrijwilligers. 
Dit door meer zichtbaar te zijn in de samenleving, daar aan te sluiten waar inwoners zijn 
en gevonden kunnen worden. We gaan extra inzetten op het bereiken en bemiddelen 
van vrijwilligers met een afstand tot (zelfstandig) vrijwilligerswerk, zoals statushouders,
asielzoekers en inwoners die door persoonlijke omstandigheden niet snel tot vrijwilligers-
werk komen. 
Dat vraagt een vernieuwde inzet waar we deze potentiele vrijwilligers kunnen vinden en 
organisaties waar deze groep aan de slag kan.

De Vrijwilligersacademie wordt doorontwikkeld in lijn met de vraag van de inwoners van 
Noordoostpolder ten aanzien van versterking op onderwerpen in hun dagelijks leven. 

Het Vrijwilligerspunt zet in op het delen van kennis voor (startende) burgerinitiatieven en 
vrijwilligersgroepen over allerlei thema’s: fondswerving, PR & communicatie, organisa-
tievorm, enzovoort. Er zijn al goede contacten met bedrijfsorganisaties en verenigingen. 
Die relaties worden ingezet. 
De beursvloer gaat in 2019 door in een digitale vorm.
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WERKEN IN BUURT & WIJK

Vrijwilligers ondersteunen - Buurtwerk

Vrijwilligers doen hun werk met veel plezier, maar hebben soms ook behoefte aan onder-
steuning. Zo ook de groep van het Stieltjeshuis in het centrum. Zij organiseren allerlei 
activiteiten voor de inwoners van de wijk. Het was eerst best moeilijk om hun rol en positie 
te vinden. En ook de juiste mensen om de kar te trekken. 

Datgene wat de vrijwilligers organiseren, is hun eigen activiteit en niet die van Carrefour. 
Dat benadruk ik als buurtwerker altijd. We denken wel mee, faciliteren en ondersteunen 
daar waar het nodig is. Op deze manier krijgen de vrijwilligers de ruimte om te bepalen 
wat zij willen doen. 
Het is prachtig om te zien hoe de vrijwilligers ervan genieten als een project slaagt. Dit 
geeft hun energie en zin om verder te gaan. Het vertrouwen groeit. Ze nemen makkelijker 
zelf een initiatief of beslissing. 
Dat is niet altijd zo gegaan, want samenwerken was wel eens lastig en ook de commu-
nicatie was niet altijd duidelijk. Op mijn vraag wat hen zou helpen, gaven ze aan iemand 
nodig te hebben op wie ze terug kunnen vallen. En meer te willen weten over communi-
catie. 
Als buurtwerker ga ik nu regelmatig langs om te vragen hoe het gaat en mee te denken. 
Samen met de gebiedsregisseur schuif ik ook één keer per kwartaal aan bij de vergade-
ring van de vrijwilligers. 
Voor de communicatie heb ik de training:  ‘Aandacht werkt! Vrijwilliger en bezoeker tevre-
den naar huis door het geven van aandacht aan de bezoeker’ geregeld, die ze nu volgen. 
De eerste resultaten zijn zeer positief. 

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 participeert in 
het Integraal Gebiedsgericht 
Werken (IGW). Een deel van 
de buurtwerkers werkt in het 
Sociaal Team NOP.

Bij geschillen tussen 
buren kan vanuit dit thema 
buurtbemiddeling worden 
ingezet.



Hoe doen die anderen dat nou?- Buurtwerk 

Hoe pakken andere straatverenigingen het eigenlijk aan? Die vraag kreeg ik van een me-
vrouw die in het bestuur zat van een pas opgerichte straatvereniging. De straatvereniging 
wilde zo nu en dan activiteiten organiseren in hun buurt. Een buurt waar veel verschillende 
mensen wonen. Waarom ‘het wiel opnieuw uit te vinden’?

Marknesse is een dorp waar graag iets georganiseerd wordt en heeft dan ook veel straat-
verenigingen. Dat weet ik als buurtwerker. Maar niet alle straten hebben een eigen vereni-
ging of zijn aangesloten bij een vereniging. De hoogste tijd om dat uit te zoeken. 
Samen met deze mevrouw gingen we op zoek naar actieve straatverenigingen. Via de 
werkgroep Samen Marknesse kwamen we in contact met de verschillende verenigingen. 
Er werd een uitnodiging verstuurd voor een inspiratieavond, waarop alle straatvereni-
gingen elkaar konden ontmoeten en vertellen wat zij zoal ondernemen en organiseren. 
Op die manier konden zij anderen met hun enthousiaste verhaal inspireren. Het werd een 
gezellige avond waarin veel tips en tricks werden uitgewisseld. 
Met als resultaat een heel actieve nieuwe straatvereniging. De straatversiering pakken 
zij heel leuk op. En er wordt echt naar elkaar omgezien. Ouderen worden opgezocht en 
opgehaald om deel te nemen aan diverse activiteiten. Tevens houdt de straatvereniging 
zich bezig met de leefbaarheid van het pleintje in de straat, zodat er meer ontmoeting kan 
plaatsvinden en er meer betrokkenheid ontstaat.

‘De laatste loodjes’- Buurtwerk 

Ik kwam dit jaar in contact met een inwoner die heel eenzaam en depressief was. Ze zag 
het leven niet meer zitten. We hebben samen besproken op welke manier we haar familie 
hierbij konden betrekken. Want dat het zo heftig was, wisten haar naasten niet. 

Vlak voor de zomervakantie schrok ik van een mislukte suïcidepoging. We spraken elkaar 
toen ze thuiskwam uit het ziekenhuis. Het was haar wens om haar naasten te informeren 
over de stand van zaken. Ze bedoelde hiermee het contact met haar huisarts, psychiater 
en de Levenseinde-kliniek. 
Tijdens deze familiebijeenkomst zou er ook ruimte zijn voor elkaars gevoelens. Is er echt 
geen hoop meer? Ze wilde ook aangeven hoe haar familie de komende tijd naast haar kon 
staan en wat er nog moest worden besproken of gedeeld. Ik heb de uitnodiging voor haar 
verstuurd. Binnen een paar dagen gaf iedereen gehoor. Het werd een emotioneel, maar 
fi jn familiegesprek met broers, zus en kinderen. Niet lang daarna ging een jarenlange 
wens van haar in vervulling en ontmoette ze ook haar ouders weer.
Ze is inmiddels helaas overleden. Ondanks het grote verdriet was iedereen dankbaar dat 
het contact de laatste weken goed was. De nabestaanden hebben samen een waardig 
afscheid geregeld.
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Ze had al ee n drukke dag en 
toch vond ze tijd om ons te 
begeleiden in het moeilijke gesprek.



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 fi nanciën en ze over-
ziet een verhuizing niet. 

Blijven wonen waar ze woont, is echter geen optie want traplopen, de tuin en huis on-
derhouden 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: fi nanciële 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. De samenwerking met de klant-
manager van de gemeente levert de oplossing. 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

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 con-
tacten.

Hoewel er ambulante begeleiding was voor vader en de kinderen verergerden de pro-
blemen. 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 ziek melden 
op haar werk. 
Daardoor ontstonden er tot overmaat van ramp ook nog fi nanciële 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 jong-
ste 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 ge-zin werd ingezet 
als logeeradres voor de kinderen en ondersteuning bij schoolactiviteiten. 
Het gezinsplan had succes. Inmiddels is er geen begeleiding meer nodig voor de jong-
ste 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 
fi nancieel is het momenteel stabiel. 
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Op een alledaagse avond parkeert Klaas Jan Loosman zijn 
auto in Creil. Hij komt een bewonersavond bezoeken over de 
integratie van arbeidsmigranten.  Voor de deur van het dorps-
huis De Binkel staan een paar Poolse vrouwen aarzelend te 
kijken. ‘Ze waren ook uitgenodigd, maar wisten niet goed wat 
er zou gaan gebeuren. Ik heb hen mee naar binnen genomen. 
Ze beleefden een fi jne avond en vonden later ook aansluiting 
bij andere bewoners. Daar gaat het me om in de dorpen.’
Vanaf de voordeur
De vrouwen maakten deze avond kennis met een vertrouwd 
gezicht in de omgeving. Klaas Jan is als gebiedsregisseur be-
trokken bij Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). ‘De politie, 
de gemeente, woningbouwvereniging Mercatus en de buurt-
werkers van Carrefour helpen bewoners om zorg te dragen 
voor een goede samenleving. We halen de vragen op in de 
dorpen. Daarbij vormen buurtwerkers de belangrijke schakel 
tussen het Gebiedsgericht Werken en het sociaal team.’ 
Maaltijden
Dat werd ook duidelijk in Espel, waar de buurtwerker dorps-
bewoners van alle leeftijden samen aan tafel bracht voor een 
terugkerende maaltijd. ‘De vraag kwam vanuit de samenle-
ving, waarna de buurtwerkers hard hebben gewerkt met vrijwil-
ligers om de maaltijden mogelijk te maken. Die bijeenkomsten 
begonnen klein, maar worden nu groter. Fantastisch. We zien 
steeds meer dat bewoners heel veel zelf kunnen, maar soms 
hebben ze eerst nog wel een zetje in de rug nodig.’
Bekendheid
In de toekomst hoopt Klaas Jan samen met buurtwerkers en 
de andere partijen nog veel meer betrokken bewoners te kun-
nen begroeten op straat. ‘Nu is het nog zaak dat we samen 
meer bekendheid geven aan het IGW. Er leven bij inwoners 
heel veel initiatieven op zowel sociaal als fysiek vlak. Daar 
wil IGW inwoners ondersteunen als het nodig mocht zijn. We 
willen als netwerk nog vaker aansluiten bij bijvoorbeeld buurt-
bijeenkomsten, zodat we meer zichtbaar en benaderbaar zijn 
voor onze inwoners. IGW heeft nu al heel goede contacten met 
verenigingen van dorpsbelangen en wijkplatformen.’

door Gerrit Jan Tempelman

interview Klaas Jan Loosman

Gebiedswerkers 
komen bewoners 
vanuit de buurt 
tegemoet
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cijfers in beeld

Buurtbemiddeling

Bijzonderheden: Slagingspercentage: 68%  
1e plaats: meldingen over geluidsoverlast.
2e plaats: meldingen van geschillen over grond en tuin. Ook  treiteren, pesten, bedreigingen en intimidatie komen 
vaker voor.
Bij 31 aanmeldingen wonen de mensen in een huurwoning van Mercatus. 
Aanmeldingen komen van: Mercatus: 14 (2017:15), Politie: 20 (2017:13), burgers: 18 (2017:19), IGW: 4 (2017:2).

Aanmeldingen

Doorverwezen

Terugverwezen

Oplossingen

Lopend

Voortijdig gestopt
Gestopt om zeer diverse redenen.

Niet geslaagd

20172018

56

5

2

30

4

11

4

61

20

5

22

4

4

6

De doorontwikkeling in het Sociaal Team NOP legde een groot beslag op de buurtwerkers. Daarom is er 

voor gekozen deze resultaatmeting te verschuiven naar 2019.
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Buurtwerk

* Vanaf september zijn 5 medewerkers volledig voor het Sociaal Team NOP gaan werken. 
Deze medewerkers hebben hierdoor 1/3 van hun tijd niet besteed aan buurtwerk Carrefour wat een verklaring is voor 
de iets lagere cijfers.

Zorg verminderd

Zorg voorkomen

Zorg uitgesteld

Verbindingen

Vraag verhelderen

Sociale overwaarde

2018

169

139

100

320

300

275

2017

233

150

124

400

430

362

resultaten in beeld



Vooruitblik

Vanaf september is het Sociaal Team NOP offi cieel van start gegaan. In dit team werken 
vijf buurtwerkers van Carrefour samen met collega’s van ZONL, GGD en de gemeente 
aan individuele hulpvragen. Zij brengen in het Sociaal Team hun expertise van samen-
levingsopbouw in. Deze medewerkers krijgen ondersteuning van een manager en een 
coach die verbonden zijn aan het Sociaal Team NOP.
De andere vijf buurtwerkers van Carrefour zijn zich vanaf dat moment meer gaan focus-
sen op het versterken van samenkracht in wijken en dorpen. Zo kunnen inwoners prettig 
samen leven en samen zorgdragen voor inwoners die hulp nodig hebben. Natuurlijk was 
dit voorheen ook een onderdeel van ons werk. De individuele hulpvragen vroegen echter 
zoveel van onze tijd dat we hier minder goed aan toe kwamen. De medewerkers zijn eind 
2018 getraind in een nieuwe methodiek, zodat zij nóg beter zijn toegerust voor hun taak.
In 2019 gaan de buurtwerkers (verder met):
Inventariseren welke vragen en welke krachten aanwezig zijn in een gebied.
Als het nodig is mensen bewust maken van (toekomstige) problemen in hun wijk of dorp.
Inwoners en (vrijwilligers)organisaties bewust maken van de rol en de mogelijkheden die 
zij hebben om een bepaald probleem op te pakken.
Ondersteunen/coachen van inwoners die mogelijkheden zien, die initiatieven willen 
ontwikkelen om het samen leven te versterken.
Het doel is altijd om inwoners zo te helpen dat zij zelfstandig verder kunnen met hun 
initiatief. Waarbij we natuurlijk bereikbaar zijn om waar nodig mee te denken en mee te 
helpen. We kijken ernaar uit om in 2019 vele mooie groepsinitiatieven te mogen onder-
steunen en tot bloei te laten komen. 

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een blijvende dienstverlening die met de beproefde methode ook in 
2019 wordt ingezet. Er wordt dit jaar een resultaatmeting uitgevoerd onder inwoners die 
gebruik maken van buurtbemiddeling.
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De Nationale Diabetes Challenge - Beweegcoaches

Diabetesverpleegkundige Henny Kleine van Zorggroep Oude en Nieuwe Land ziet veel 
cliënten met diabetes type 2 die te weinig bewegen. Tijdens het spreekuur adviseren om 
meer te gaan bewegen, werkt niet. De Nationale Diabetes Challenge wél. 

Henny benaderde ons met het idee om mee te gaan doen met de Nationale Diabetes 
Challenge. En zo inwoners met of zonder diabetes enthousiast te maken voor wekelijkse 
wandelbijeenkomsten. Zodat ze in beweging komen én blijven.  
We ondersteunden bij het aanvragen van subsidie voor een wandelcoach, legden contact 
met de praktijkondersteuners van huisartsen om deelnemers te werven en we hielpen 
met de publiciteit. Met resultaat, want in april begonnen we na een informatiebijeen-
komst met 35 personen. Daarvan deden er uiteindelijk 25 mee aan de Nationale Diabetes 
Challenge Eindweek. De groep bleef hierna bij elkaar en besloot - op eigen initiatief – om 
iedere week een gezamenlijke wandeling te maken. 

Hun inspanningen werden beloond. 
De deelnemers merkten dat hun kleding ruimer ging zitten, dat ze minder medicijnen 
hoefden te slikken en meer energie hadden. Nóg een positieve bijwerking: samen wande-
len is gezellig en dat bevalt deze groep erg goed. 

De beweegcoaches zetten 
zich op allerlei manieren 
in om een gezonde  en ac-
tieve leefstijl bij jong en oud 
te bevorderen. Als partner in 
Huis voor Taal regelt en be-
geleidt Carrefour vrijwilligers 
die inwoners les geven in 
Nederlandse conversatie. 
Binnen dit thema worden 
twee projecten uitgevoerd: 
Toekomstgids, de ontwikke-
ling van perspectief bie-
dende ondersteuning voor 
gezinnen in armoede en 
Eenzaamheid, het vinden 
en stimuleren van inwoners 
om zelf actief te worden bij 
gevoelens van eenzaamheid.



Sporten voor reumapatiënten - Beweegcoaches

Nadat de Reuma Patiënten Vereniging NOP-URK in de krant en op de site van Carrefour 
gelezen had over het beweegaanbod in de Noordoostpolder zijn we in overleg gegaan 
met Bart, beweegcoach bij Carrefour. Bart heeft op een bijeenkomst van de RPV geïn-
ventariseerd aan welke sport behoefte was onder de leden. Op deze avond bleek dat alle 
aanwezige leden wel een sport beoefenen. Wel waren er onder de aanwezigen mensen 
die met een groep zouden willen wandelen.
Hierbij zijn we geweldig geholpen door Bart en Lian. Lian heeft advies gegeven bij het op-
stellen van een mail die wij naar de leden van de RPV verstuurd hebben en voorgelezen op 
de bijeenkomsten. Naar aanleiding hiervan waren er zes personen die zich opgaven. Lian 
heeft een wandelclinic georganiseerd, dat wil zeggen dat zij vijf ochtenden op enthou-
siaste wijze met de deelnemers is gaan wandelen. Ook was er tussendoor gelegenheid 
om oefeningen met elkaar te doen zodat alle spieren aan bod kwamen. Op twee och-
tenden was therapeute Annelies van Bossers Oefentherapie aanwezig en lette op onze 
houding en gaf aanwijzingen voor verbetering. De route ging in overleg met de deelne-
mers, Lian sprak af waar we na het lopen koffi e konden drinken.  Twee keer zijn we gestart 
bij de Hof van Smeden, één keer bij de Kinderboerderij en één keer bij de Wellerwaard. De 
vijfde morgen zijn we met auto’s naar Creil gereden. Daar hebben we het Rondommetje 
van Creil gelopen, daarna de oefeningen op de Outdoor Fitness gedaan en werden we 
hartelijk verwelkomd in het Saalicon voor koffi e met koek. Dit was een geweldige afslui-
ting van de clinics. Intussen bestond de groep al uit 10 personen.
Ieder was zo enthousiast geworden zodat we als groep doorgaan. Iedere maandagmor-
gen om 10.00 uur wordt er gestart. Door één van de deelnemers wordt een route gemaakt 
en diegene spreekt af waar er na het lopen koffi e gedronken kan worden. De groep be-
staat inmiddels uit elf enthousiaste wandelaars.                                                                                                     
En dat dit allemaal gekomen is naar aanleiding van een artikel in de krant en de super 
enthousiaste Lian Minnaard die ons allemaal enthousiast gemaakt heeft om te wandelen!!
   

Verder na verlies van je geliefde - Eenzaamheid

Het overlijden van je partner is een aangrijpende gebeurtenis. Ondersteuning door familie 
en vrienden is belangrijk. Daarnaast praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt 
kan heel waardevol zijn om je leven weer op te pakken. 

Met het project ‘Verder na verlies’ worden ervaringsdeskundigen gekoppeld aan mensen 
die drie maanden of langer geleden hun geliefde hebben verloren. Een van de ervarings-
deskundigen vertelt waarom ze zich heeft aangemeld en hoe ze het ervaart:
‘Ik voelde mij geroepen om te reageren op de oproep in de krant. Uit ervaring weet ik hoe 
fi jn het is om over je verdriet te kunnen praten. Na het intakegesprek met de coördinator 
van ‘Verder na verlies’ was het me duidelijk wat er van me werd verwacht. Ik heb zelfs een 
vriendin enthousiast gemaakt om zich ook aan te melden. De cursusavonden ervaar ik 
als kostbaar. Je bent immers allemaal lotgenoten van elkaar en de gesprekken gaan niet 
alleen over je taak als vrijwilliger, maar ook over onszelf. De aangereikte handvatten van 
de cursusleider zijn voor mij waardevol. De sfeer op de cursusavond is uitermate goed 
en gezellig. 

Ik heb nu twee gesprekken gehad met iemand die haar man dit voorjaar verloor en het 
voelt goed en ik voel dankbaarheid. We begrijpen elkaar, omdat we hetzelfde hebben 
meegemaakt. Ik ben verder in mijn rouwproces en dat kan ik inzetten tijdens de gesprek-
ken. Ja, ik ben blij dat ik mij heb aangemeld.’
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Interview  Jeannet

Wijkconsulent Jan bouwt 
mee aan toekomst van Jeannet
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Handig dompelt Jan Zuidema van woningbouwvereniging 
Mercatus zijn schuurspons in een schuimend sopje. Hij zal Jeannet 
Sijbesma eens verrassen. Nog altijd glanzen haar ogen als ze zich haar 
glanzende ramen voor de geest haalt. ‘Jan heeft mij zo ontzettend 
goed geholpen. Ik had problemen met mijn geiser, met schimmel, met 
mijn verwarming, maar dat is nu allemaal voorbij. We kunnen er wel 
over blijven praten, maar het probleem is gewoon opgelost.’

Zomermarkt
In alle rust gaan haar gedachten nog veel verder terug. Naar een 
zomermarkt in de Lange Nering. ‘Ik zag daar een foldertje liggen van 
het project Toekomstgids, dat bedoeld is voor mensen die in armoede 
leven. Carrefour helpt hen om goed met hun situatie om te gaan. Maar 
dan moet je zelf niet bij de pakken neerzitten’. Dat doet Jeannet dan 
ook niet. Dankzij de tussenkomst van Toekomstgids beheert ze een 
appgroepje met andere bewoners, schuift ze aan bij gesprekken over 
schulden en kon ze haar zoon op zwemles doen. ‘Toekomstgids heeft 
mij zo veel gebracht,’ zegt ze stralend. ‘Zwemlessen zijn duur, die 
kan ik niet betalen. Maar Rita en Esther hebben me enorm gehol-
pen. Dankzij hun project kunnen we nu een enorme slag maken voor 
mensen in armoede. Mijn zoon heeft zijn zwemdiploma gehaald.’

Renovatie 
Wijkconsulent Jan hoort haar verhaal met genoegen aan. Ook hij kent 
Esther en Rita. ‘Ze belden me op omdat onze bewoners zich niet 
altijd gehoord voelen en organiseerden een informele bijeenkomst, 
waar bewoners en Mercatus  eens in een laagdrempelige sfeer met 
elkaar om tafel gingen. Mercatus wil juist steeds dichter bij haar 
huurders komen te staan. ‘Daarom ben ik na die bijeenkomst eens bij 
Jeannet langsgegaan. Ik zag direct: die geiser daar, dat kan echt niet. 
In de komende tijd gaan we de fl at van Jeannet ook renoveren.’

Welkome gast
Voor Jeannet is Jan een welkome gast geworden. Als twee goede 
bekenden halen ze herinneringen op. ‘Wat we al niet hebben gedaan… 
Nou, ik heb dus haar ramen gelapt…’ vertelt Jan. ‘En we hebben 
gezongen. Ja echt, met de hoed rond. Samen buurten, noemen we 
dat.’ Jeannet knikt. ‘Dankzij Toekomstgids.’ 

door Gerrit Jan Tempelman



cijfers in beeld
Huis voor Taal

Deelnemend op 31-12-2018

Op de wachtlijst

Gestart in 2018

Gestopt in 2018

Totaal actief in 2018

20172018

48

15

30

47

98

60

6

43

32

87

Eenzaamheid- netwerkcoaches

Overloop vorig jaar 

Gestart

In traject gehad

Afgerond

Voortijdig gestopt

20172018

6

10

16

6

6

2

11

13

6

3

Eenzaamheid- verder na verlies (nieuw in 2018)

Mensen aangeschreven vanaf 18-9-2018

Kennismakingsgesprekken

Begeleiding van mensen na kennismakingsgesprek

2018

87

6

3

5

13

Eenzaamheid- bewustwording eenzaamheid

Bijeenkomsten

Aantal deelnemers

2018

4

62

Cursus ‘Vrienden in je leven’ 1x van start gegaan met 4 deelnemers.
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Toekomstgids

Gezinnen

Deelnemers

Gidsen in 2018 (3 gestopt, 4 nieuw)

Passende matches

20172018

15

50

10

6

13

42

9

3

In 2018 gestart met zichtbaar zijn op nieuwe locaties om te informeren en contact te leggen met mensen 
in armoede. 

Bijzonderheden:
Deelname aan cursussen en workshop ongeveer 100 deelnemers. 
De cursus ‘uitkomen met je inkomen’ was een groot succes. De 10 deelnemers hebben alle 8 bijeenkomsten 
bijgewoond.
13 gezinnen van het project zijn een week op vakantie geweest met Stichting Weekje Weg. 1 gezin uit het project 
heeft zich ingezet als vrijwilliger tijdens deze week.

Beweegcoach - leefstijl

32

16

16

7

21

4

27

10

17

4

16

7

Inwoners hebben een gesprek gehad met een beweegcoach over leefstijl of bewegen

Inwoners daarvan zijn geïnformeerd en kunnen zelf verder

Inwoners daarvan zijn gecoacht voor een bepaalde periode

Inwoners op een andere manier gezonder gaan leven

Inwoners zijn toe geleid naar een beweegaanbod

Inwoners zijn niet anders gaan leven

‘18 ‘17

2

11

3

2

3

5*

3

2

Inwoners toe geleid naar een sportvereniging

Inwoners geadviseerd

(Individuele) trajecten ondersteund

Bijeenkomsten zorginstellingen en sportverenigingen

Beweegcoaches - aangepast sporten

‘18 ‘17

Door de inzet van een beweegcoach zijn:

*Deze daling heeft te maken met verandering van registreren. Een individuele vraag van iemand met een licht 

verstandelijke beperking wordt nu geregistreerd onder leefstijl en voorheen onder aangepast sporten.

30   |   jaarverslag 2018 - vitale burger



7

76

34

38

18

7

72

34

35

15

Scholen waar beweegcoach actief is 

Kinderen waar gesprekken over zijn gevoerd met leerkrachten, IB’ers, ouders en GGD

Kinderen waarover zorgen zijn gedeeld met de ouders

Kinderen gebruik gemaakt van het eigen (extra) aanbod

Kinderen doorverwezen naar vereniging of zorgaanbieder

Beweegcoaches - basisonderwijs

‘18 ‘17

63

37

4

943

67

37

4

948

Sportaanbieders

Basisscholen

Middelbare scholen

Deelgenomen leerlingen

Beweegcoaches - scholierensport

‘18 ‘17

-

-

2

19 

Wandelgroepen opgezet

Deelnemers

Beweegcoaches - seniorensport

‘18 ‘17

514 Een bijdrage geleverd aan beter functioneren als team van een vereniging of organisatie

Beweegcoaches - verenigingen

‘18 ‘17

Een netwerkbijeenkomst wordt niet meer georganiseerd omdat de ondersteuning van sportverenigingen op een 

andere wijze wordt ingevuld. 

Sport en beleefdag

100* deelnemers   (2017: 125)

* Afwijkend cijfer doordat er op diezelfde dag een piratenkoor van Kansplus-sien actief was.
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Kan ik beter deelnemen aan de maatschappij

Ben ik actiever geworden

Heb ik minder zorgen om mijn financiën

Heb ik nieuwe vaardigheden geleerd

Kan ik mijn ervaringen delen met anderen

Kijk ik positiever naar mijn toekomst

Kijk ik positiever naar de toekomst van mijn kinderen

Zijn mijn kinderen vrolijker

Hebben mijn kinderen meer zelfvertrouwen

Nemen mijn kinderen aan meer activiteiten deel buiten het project

4,29

4,14

3,08*

4,07

4,64

4,38

4,31

4,25

4,18

4,08

Uitkomsten resultaatmeting 2018 Project Toekomstgids/gezinnen in armoede:

Aantal deelnemers: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

15 representatief13 14

Weet ik dat ik niet de enige ben die eenzaam is

Weet ik welke stappen ik zelf kan zetten

Heb ik afspraken gemaakt met andere mensen

Voel ik mij minder eenzaam

4,50 

3,00* 

2,50* 

3,50

Uitkomsten resultaatmeting 2018 gesprekken over eenzaamheid:

Aantal deelnemers: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

62 geen waarde i.v.m. 
te lage respons

38 4

Zie de toelichting op pagina 5

Zie de toelichting op pagina 5
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NIEUW

NIEUW
resultaten in beeld

* Mede op basis van deze uitkomst is een cursus ‘Uitkomen met je inkomen’ georganiseerd.

*Deze uitkomsten roepen vragen op. Moet de werkvorm aangepast om ook hier hoger dan een 3,5 te scoren 

of kan via deze werkvorm niet aan deze resultaten worden gewerkt? In 2019 zullen we dit verder uitzoeken.



Vooruitblik

Eind 2018 is het uitvoeringsplan voor de brede regeling combinatiefunties 2019 – 2022 vast-
gesteld. We zijn blij dat we het werk van de beweegcoaches de komende jaren kunnen voort-
zetten. Centrale doelstelling van de regeling is: een leven lang inclusief sporten en bewegen 
mogelijk maken. Ook voor bewoners voor wie dat niet als vanzelf gaat.
We blijven het werk doen wat we de achterliggende periode hebben gedaan op de basisscho-
len, bij de verenigingen, ten aanzien van aangepast sporten en het stimuleren van een gezonde 
leefstijl.  Wél gaan we ons nóg meer richten op inwoners voor wie sporten en bewegen een 
manier kan zijn om hun (kwetsbare) situatie te verbeteren. Het gaat dan om inwoners met een 
risico op: sociaal isolement, minder goede leefstijl en schulden. Sport en beweging kunnen als 
middel ingezet worden om deze mensen uit een neerwaartse spiraal te halen.
Zo gaan we komende periode meer aandacht besteden aan:
1  Jongeren die tijdens het opgroeien hindernissen ervaren. Sport wordt dan ingezet als 

middel. Daarnaast starten we, samen met de gemeente met JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht). Hierbij staat het creëren van een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl 
centraal.

2  Volwassenen met een laag inkomen.
3   Overbelaste inwoners, jong en oud(er). De samenleving doet een steeds groter beroep op 

mensen om zich in te zetten voor een ander. Deze mantelzorgtaken kunnen een grote belas-
ting zijn voor zowel jonge als oude(re) inwoners. Sporten en bewegen is dan vaak het eerste 
wat er bij inschiet.

4   Ouderen. Het langer zelfstandig thuis wonen, vergroot de kans op eenzaamheid. Beweging, 
en dan voornamelijk beweging in een groep, heeft een positief effect op de sociale contacten 
en op het voorkomen of uitstellen van chronische ziektes. 

In al ons werk sluiten we aan bij de vraag van de inwoners zelf. Om vervolgens samen met 
inwoners te zoeken naar (beweeg)oplossingen die bij hen passen. 

Eenzaamheid
In 2018 zijn getrainde vrijwilligers gestart met het bezoeken van nabestaanden die een partner 
hebben verloren. Eenzaamheid blijft ook in 2019 een belangrijk thema. 
In 2019 wordt onderzocht of een vrijwilliger ingezet kan worden bij de kennismak-
ing en bemiddeling. En gaan we het project ‘Ver-der na verlies’ evalueren. Ook gaan we 
kijken wat we kunnen doen voor mensen met een echtscheiding. Ook gescheiden mensen 
lopen een groot risico op vereenzaming. 
Er vindt een resultaatmeting plaats onder deelnemers van ‘Verder na verlies’ en de netwerk-
coach trajecten.

De werkwijze van Toekomstgids voor gezinnen in armoede zal komend jaar ingezet worden 
bij de kindcentra. De ervaringsdeskundigen van het project nemen deel aan het ontwikkelen 
en uitvoeren van een dekkend aanbod schulddienstverlening binnen de gemeente. Speciale 
aandacht gaat uit naar gezinnen in echtscheidingssituaties en alleenstaande ouders.
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PREVENTIEF JEUGDWERK

In de bibliotheek, op scholen of in buurthuizen: Koffi e&COO kan zomaar opduiken. ‘We 
komen op de plekken waar ouders al zijn. Want anders komen ze écht niet. Ouders van 
tegenwoordig zijn namelijk hartstikke druk.’
Gezellig praten onder het genot van een kopje koffi e of thee en ondertussen vermaken 
de kinderen zich. Zoals onlangs op basisschool De Keerkring in de Emmeloordse Ster-
renbuurt. Moeders bespreken hun strubbelingen van thuis, terwijl hun kinderen op school 
zitten of (als ze nog niet naar school gaan) in de hal spelen. 

‘Mijn kinderen willen niets meer eten, wat een gedoe’, zegt een van hen. ‘Ik kook sinds 
kort gewoon wat ik lekker vind en als zij het niet willen, dan nemen ze maar een boterham’, 
antwoordt een ander. Deze ontmoetingen hebben al zoveel betekend’, verzekert preven-
tief jeugdwerker Greetje de Vries. ‘Een moeder vertelde hier over haar kind dat werd ge-
pest. Een andere moeder kreeg opeens in de smiezen dat haar kind de pester was. Samen 
kwamen ze tot een oplossing. Dat is zo mooi aan dit werk.’
Greetje hoort op deze manier heel veel eerlijke verhalen van ouders. ‘Die kan ik daardoor 
soms ook in contact brengen met elkaar. Zoals laatst bij een moeder van een kind met 
gedragsproblemen. Ze voelde zich alleen, alsof ze niet paste bij de andere moeders. Ik 
kende een andere vrouw met hetzelfde probleem en heb ze met elkaar in contact ge-
bracht. Dat geeft hen beiden steun, ze voelen zich weer gehoord en gezien. En dat is nou 
precies waarom we dit doen.’
Voor het hele verhaal zie: www.carrefour.nu/ouders

door Debora Boomsma

‘We geloven in de kracht van een bak koffi e’ - Koffi e&COO
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De preventief jeugdwerkers
zijn actief om op diverse 
manieren ouders te stimu-
leren en versterken in hun rol 
als opvoeder en kinderen en 
jongeren bij te staan wan-
neer het opgroeien dreigt 
vast of scheef te lopen. 
Een project binnen dit thema 
is de Nanny’s; die ouders 
thuis in dagelijkse opvoed-
situaties coachen.
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20 jaar Opstapje - van Sinan tot studie

‘Ik ben hier sterker uit gekomen.’ - Nanny

Een alleenstaande moeder zat met haar handen in het haar. De moeder in kwestie was 
net gescheiden en daar hadden zij en haar dochter het moeilijk mee. ‘Luisteren en sla-
pen, het lukte niet. Eten was dramatisch. We hadden de hele dag door veel strijd’. Slapen 
leverde de meeste problemen op. ‘Mijn dochter wilde écht niet alleen slapen, dus zat ik 
uren bij haar aan bed. Ik had geen avond meer voor mezelf. Ik was zo moe. Ze kwam ook 
vaak ’s nachts bij me in bed liggen. Dit houd ik niet vol, dacht ik. Maar hoe moet ik dit nou 
oplossen?’ 

Totdat ze werd getipt over de Nanny’s. ‘Het was moeilijk om deze stap te nemen. Want het 
voelde voor mij als falen. Ik vertelde welke problemen ik had en Betty keek mee met het 
naar bed brengen. Zij gaf me tips hoe ik het beste kon aanpakken. Ik moest mijn dochter 
alleen laten slapen en het heeft een maandje geduurd, maar het is gelukt. Toen ik haar de 
eerste keer naar bed bracht moest ik haar even laten huilen en mocht ik niet meer bij haar 
zitten. Gelukkig bleef Betty er de eerste paar keer bij, want ik vond het heel emotioneel. 
Maar na een paar avonden merkte ik al dat het huilen en schreeuwen minder werd. En op 
een gegeven moment durfde ze alleen te gaan slapen’, zegt ze opgelucht.

 ‘En het was ook fi jn dat ik op moeilijke momenten Betty altijd mocht bellen of appen. Ook 
al is het 2,5 jaar geleden, dat kan nog steeds. Erg prettig. Want het is soms nog steeds 
pittig, mijn dochter probeert me écht uit. Soms moet ik echt op mijn strepen gaan staan, 
consequent zijn. Nee is nee. Maar ook al zijn er nog steeds af en toe moeilijke momenten, 
ik merk dat ik zelfverzekerder ben geworden. Ik heb heel veel aan de gesprekken met 
Betty gehad. Ook aan haar tips. Ik sta nu steviger in mijn schoenen.’ 

Moeder Naima en oud-Opstapmedewerker Rita, halen onder het genot van een kop Ma-
rokkaanse koffi e herinneringen op aan de begin jaren van Opstapje. Naima was met haar 
kinderen deelneemster van het eerste uur. Het begon allemaal zo’n 20 jaar geleden weet 
moeder nog. De toenmalige coördinator bezocht de peuterspeelzaal waar Naima haar oud-
ste zoon op zat. Fatiha Essali, sleutelfi guur binnen de Marokkaanse gemeenschap, was er 
ook bij vertelt ze. Dat gaf ons vertrouwen. De coördinator kwam vertellen over Opstapje, 
een taalstimuleringsprogramma voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Naima zag een kans voor 
haar kinderen en gaf zich met een aantal andere moeders op om mee te gaan doen. 

De huisbezoeken, het voorlezen en praten met de kinderen  zorgde ervoor dat Naima an-
ders naar de Nederlandse taal ging kijken. ‘Voorlezen had ik zonder Opstapje denk ik niet 
zoveel gedaan, ik ben zelf niet opgegroeid in een voorleescultuur’. Op de vraag hoe het de 
kinderen is vergaan, vertelt Naima trots over haar oudste zoon die het CIOS volgde en nu 
werkzaam is bij een bouwbedrijf.  Zijn zus die al van kleins af aan advocaat wil worden, is 
3de jaars rechtenstudent, de andere zoon die cum laude slaagde voor zijn VWO,  studeert 
in Eindhoven electro enginering. Ook de jongste dochter doet het goed in groep 8. ‘Ik sprak 
zelf aardig goed Nederlands maar heb door Opstapje ook bijgeleerd, ja Opstapje heeft bin-
nen ons gezin een mooie basis gelegd.’

In 2018 keken we terug op 20 jaar Opstapje. Met zo’n 75 gezinnen per jaar hebben heel veel 
kinderen en ouders in deze jaren kennisgemaakt met de Nederlandse taal en geleerd nog 
meer samen te praten, spelen en voor te lezen. Het boekje Sinan is inmiddels een begrip. 



Interview Heleen 

Stiekem zien de studenten van ROC Friese Poort misschien 
nog voor zich hoe zij vroeger huppelend over het school-
plein holden. Maar de kinderen van toen zijn tegenwoor-
dig wel een paar fl inke koppen groter. Het speelkwartier 
is voor hen al jarenlang voorbij. Tijdens NL Doet moest er 
gewerkt worden. Daarom kwamen de studenten in maart 
2018 opnieuw samen op dat schoolplein. Met een schoffel 
in de hand. ‘We hebben hen destijds gevraagd om onkruid 
en blad voor ons op te ruimen,’ vertelt Heleen Wijnhoud. Zij 
is directeur van de Roderik van Voorstschool in Emmeloord. 
‘Verder hebben ze een aantal kasten in elkaar gezet waar 
we legosteentjes in op kunnen bergen. Onze vrijwillige con-
ciërge kon hun hulp heel goed gebruiken.’

Eerste ervaringen
De acht studenten en de schooldirecteur ontmoetten elkaar 
op voorstel van de medewerker preventief jeugdwerk van 
Carrefour.  De welzijnsorganisatie heeft namelijk goede 
banden met ROC Friese Poort. ‘En wij ook,’ zegt Heleen. 
‘Bij ons op school lopen studenten bijvoorbeeld stage als 
onderwijsassistent of secretarieel ondersteuner. Dus toen 
de vraag kwam of ik mee wilde doen aan NL Doet, heb ik 
meteen ja gezegd. Vervolgens kreeg ik van Carrefour de tip 
dat we ook een speciaal budget aan konden vragen voor 
deze vrijwilligersdag. Daar konden we toen die kasten van 
kopen. In eerste instantie kende ik Carrefour nog niet zo 
goed, maar mijn eerste ervaringen zijn dus heel positief. De 
communicatie verliep lekker vlot.’

Volgend jaar weer
Ze heeft de verrichtingen van de studenten dan ook goed-
keurend gevolgd, net als de kinderen in de klas. ‘We hebben 
foto´s gemaakt en vroegen regelmatig even of alles goed 
ging. Gelukkig hoefden we ons daar geen zorgen over te 
maken.’  Volgend jaar mogen de studenten van ROC Friese 
Poort dan ook gerust terugkomen. ‘Ja hoor, dan willen we 
weer meedoen. Vrijwilligerswerk is heel belangrijk. Je leert 
andere werkvelden kennen en komt op allerlei nieuwe plek-
ken. Ik ga kijken of ik onze leerlingen misschien ook aan kan 
melden om te helpen. Bij een verzorgingshuis bijvoorbeeld.’

         

door Gerrit Jan Tempelman

Jongeren actief binnen NL Doet
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basiss choo l gee ft behendige 
studenten dikke voldoende



cijfers in beeld

Preventief Jeugdwerk

Opstapje

    

Opstap

Zorgcontacten

Nanny’s (0-23 jr)

79 gezinnen

11 gezinnen

35 gezinnen

56 gezinnen

2018

81 gezinnen

8 gezinnen

37 gezinnen

48 gezinnen

2017

JonginNOP

Website bezoekers

Volgers op social media

Individuele begeleiding

Inzet op scholen eenmalig

 maandelijks spreekuur Caleido-NIEUW 2018

JonginNOP redactie

Jongerengroepen

10.750

854

12

10

6

3

2018

8500

1072

10

11

12

-

2017

* Jeugd zit niet meer op Twitter. Verplaatst zich naar de website en Instagram.
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Partyproof

Leerlingen:

Buitengewoon Nuchter

Volgers op social media

Beste Keet in NOP

Volgers op social media

547

178

165

2018

629

2017Ouders - Jongeren -Alcohol



cijfers in beeld
Ouderbetrokkenheid & Jeugdwerk

•   &COO

Bloggers

Betrokken vrijwilligers

Volgers op social media

Oudergroepen: betrokken ouders 

Activiteiten: bezoekers

Ouderavonden V.O.: ouders 

10

29

1376

30

345

500

2018

11

6 

865

2017

Ga ik nu anders met mijn kinderen om

Heb ik contact gelegd met andere ouders

Begrijp ik mijn kind meer

Weet ik dat ik niet de enige ben die opvoeden wel eens lastig vindt

Kreeg ik de opvoedinformatie die ik nodig had

3,10*

3,60

3,13*

3,80

3,73

Uitkomsten resultaatmeting 2018 Ouders & Coo:

Aantal deelnemers: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

100 indicatief43 25

Zie de toelichting op pagina 5
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Koffie&Coo (voorheen O&O en Opgroeicafé)

Contacten

Bijeenkomsten

Groepen

675

72

2 

2018

250

24

5

2017

NIEUW

*Deze uitkomsten roepen vragen op. Moet de werkvorm aangepast om ook hier hoger dan een 3,5 te scoren of kan via deze 
werkvorm niet aan deze resultaten worden gewerkt? In 2019 zullen we dit verder uitzoeken.

resultaten in beeld



Vooruitblik

Statushoudersgezinnen die deelnemen aan Opstapje/Opstap hebben een beperkte be-
heersing van de Nederlandse taal, weinig tot geen contacten met buurt en/of familie en 
vaak traumatische ervaringen uit hun thuisland. Komend jaar gaan we samen met deze 
gezinnen aan de slag om extra in te zetten op hun behoeften aan meer uitleg en onder-
steuning bij hun ouderschap en praktische opvoedingstaken, zoals bijvoorbeeld bezoek 
aan huisarts, consultatiebureau en school. In eerste instantie vanuit hun eigen veilige 
omgeving thuis, maar met als doel zelfredzaam worden in hun buurt en wijk. Hiervoor is 
extra subsidie verkregen via Tel mee met Taal.

Niet mondeling, schriftelijk of digitaal vaardig zijn kan problemen veroorzaken bij het 
opvoeden en opgroeien van de kinderen maar ook fi nancieel kan dit consequenties heb-
ben. Dit geldt niet alleen voor statushoudersgezinnen maar voor alle gezinnen. Schulden 
kunnen snel ontstaan. De actieve ouders van het platform Ouders&Coo ondersteunen 
elkaar door herkenning en ervaringen. Komend jaar worden verschillende activiteiten 
uitgevoerd vanuit de behoefte van ouders en/of scholen. Kledingruilbeurs, sprekers bij 
Koffi e&Coo, invulling ouderavond of Ouders met een uitdaging die elkaar maandelijks 
gaan ontmoeten. 

In 2018 hebben we een groei gezien in het aantal gezinnen dat ondersteund is door de 
nanny’s. Ook in 2019 willen we weer snel op vragen van ouders, kinderen en jongeren 
inspringen zodat ouders weer zelf op weg kunnen.
Het jongerenwerk is terug van weggeweest en is op straat en schoolplein aanwezig. 
Eerste doel is meer zicht krijgen op de ontwikkelingen bij de huidige (risico)jongeren, 
welke problemen er spelen maar ook welke positieve krachten. En natuurlijk samen met 
de  jongeren inzetten op het ontwikkelen van hun kwaliteiten ten behoeve van positieve 
zelfredzaamheid door aandacht en beweging. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met 
de partners.
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ORGANISATIE
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Een blik achter de schermen

In 2018 werd ook achter de schermen weer hard gewerkt om de collega’s die met en voor 
de inwoners werken goed te faciliteren. Een greep uit wat er allemaal is gedaan:

Vanuit Personeelszaken werd samen met de OR een medewerkerstevredenheidsonder-
zoek uit gezet. De uitkomsten zijn meegenomen in een verbeterplan. Belangrijke knelpun-
ten zijn meegenomen in het organisatievorm veranderingsproces en in 2019 gaan we over 
naar Windows 365. Er werden gesprekken gevoerd met medewerkers over hoe mede-
werkers binnen Carrefour fi t hun pensioen kunnen halen. Veel tijd en aandacht moest 
helaas ook worden gestoken in het meedenken rond medewerkers die langdurig ziek 
waren.

Voor het Sociaal Team NOP is gekozen om te gaan werken volgens De Nieuwe Route 
(Anke Siegers). De Nieuwe Route zorgt er voor dat het eigenaarschap van de situatie en 
de oplossingen bij alle betrokkenen samen komt te liggen. Dit leidt tot een gelijkwaardige 
samenwerking tussen cliënt en hulpverlener maar ook tussen inwoner en organisatie. Een 
werkwijze die precies past in de visie van Carrefour. Er is dan ook voor gekozen om alle 
medewerkers, afhankelijk van hun functie, te informeren of te trainen in deze werkwijze. 
Een variant van deze werkwijze, community processing, is bijzonder geschikt voor het 
werken met groepen. Het buurtwerk is dan ook daarin getraind.

Een extern deskundige heeft in 2018 Carrefour geholpen met de nieuwe regels uit de 
Algemene Verordening  Gegevensbescherming. 

Het digitale registratiesysteem van Carrefour was erg verouderd en paste ook niet meer 
bij de inhoudelijke ontwikkelingen. In 2018 is besloten om over te gaan naar STAPP, dat 
speciaal is ontwikkeld voor sociaal werkers. Eind 2018 is de implementatie gestart.

Na de identiteitsdagen in 2017 en het vaststellen waar Carrefour voor staat was het in 
2018 tijd om dit praktisch te vertalen naar een nieuwe merkbelofte ‘samen kom je verder’, 
de keuze voor één vormgever en een nieuw logo.

samen kom je verder

Het nieuwe beeldmerk:
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Peggy blikt terug op bijna 40 jaar 

financiële administratie

‘Het was schrijven, heel veel schrijven’. De samenleving verandert en daar past Carrefour zich 
op aan. Onze medewerker Peggy kan daarover meepraten. Toen zij 39 jaar geleden op de fi-
nanciële administratie begon, schreef ze nog échte loonstrookjes op carbonpapier uit. Lachend: 
‘Bijna niemand weet meer wat carbonpapier is.’ 
Peggy ging in 1980 aan de slag bij Stichting Welzijn Ouderen, in 2006 gefuseerd met Vrijwillige 
Algemene Hulpdienst met als nieuwe naam Stichting Welzijn Noordoostpolder. Twee jaar later 
veranderde de naam in Carrefour door de fusie met Paspartoe. Hierdoor werden nieuwe doel-
groepen bereikbaar: van peuter tot senior. ‘We werden een veel grotere organisatie met veel 
collega’s.’ 

Persoonlijk contact
Haar werkzaamheden zijn door de jaren heen ook veranderd. Vroeger ging Peggy nog naar  
ouderen toe om een machtingskaart voor de maaltijdvoorziening te laten ondertekenen. Peggy 
moet lachen. ‘Nu sturen we een mailtje en verwachten we binnen een uur al antwoord. 

Efficiëntere werkwijze
Ze was dan ook blij met de komst van de typemachine met correctiemogelijkheid, stencil- 
machine en de fax en natuurlijk later de computer. ‘Er waren dagelijks mutaties in de maaltijd-
voorziening en die werden dan doorgegeven aan de keuken en de bezorgers.  De boekhouding 
bestaat nu amper nog uit handgeschreven stukken en des te meer uit de digitale verwerking van 
de documenten. ‘
Over een paar maanden gaat Peggy met pensioen en haar tijd besteden aan diverse hobby’s.
 

door Donna Oevering

Veel veranderingen voor de Ondernemingsraad

De OR begon dit jaar met een voltallig team. Een mooi begin, maar het liep anders. We 
moesten op zoek naar een vervanger toen Jacqueline een andere baan vond. Jos werd ge-
kozen en trad per 1 september aan als nieuw lid. 
De OR was dit jaar duidelijk zichtbaar in de organisatie. Bijvoorbeeld door met regelmaat 
de achterban via een nieuwsbrief te informeren. Het is gebleken dat de medewerkers van 
Carrefour ons weten te vinden.
Ook dit jaar hebben we weer meegedacht en overlegd over allerlei zaken:
Generatiepact
Ontwikkelingen van de sociale teams en het buurtwerk
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Verzuimprotocol
Meerjaren strategie
Nieuwe pilots zoals: Maatschappelijke Diensttijd en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Evaluatie van 2018
Subsidieaanvraag en de begroting voor 2019

Er waren het afgelopen jaar veel veranderingen in de organisatie. Er is gelukkig duide- 
lijkheid gekomen voor de buurtwerkers en het werk in de sociaal teams. Het MTO had een 
heel hoog percentage van respons. Daaruit blijkt dat het leeft in de organisatie. De OR doet 
haar best mee te denken, zodat er goede verbeterplannen komen.  Zo denkt de OR ook mee 
in het organisatiestructuur veranderingsproces van de organisatie. Dit is in 2018 voorbe- 
reid. Ook bekijken we dan of onze werkwijze efficiënter kan, door meer gerichte input van de 
medewerkers op specifieke thema’s.



Personele bezetting Carrefour

cijfers in beeld
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Percentage ziekteverzuim        
2018*       8,95 % 
2017        3,29 % 
Stijging van  5,66 %.  
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Voorlichting,
informatie en advies

Vrijwilligers

Werken in wijk en buurt
Sociaal Team

Vitale samenleving

Preventief Jeugdwerk

Maatschappelijk Diensttijd

Staf

MT

Gedetacheerde medewerkers

Totaal

4

5

12
-

6

11

-

6

3

2

49

3,29

2,26

3,13
3,28

5,48

6,39

0,81

3,92

2,78

1,14

32,48

2

3

-
-

2

4

-

2

-

-

13

136

2

10
-

56

25

-

1

-
-
-

230

2,63

3,35

8,11
-

4,51

6,60

-

3,72

2,77

1,14

32,83

Themalijn
Aantal

medewerkers
Aantal

fte
Aantal

stagiaires
Aantal

vrijwilligers
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12
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1

-

-

252
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* Met name veroorzaakt door langdurige zieken



Betrouwbaarheid

Hulpvaardigheid

Inlevingsvermogen

Snelheid

Veiligheid

Zekerheid

Gemiddeld ervaren service kwaliteit

4,19

4,25

4,27

3,29*

4,37

4,25

4,22**

Klantervaring service kwaliteit activiteiten 2018

Aantal hulpvragers: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

5000 representatief94 112

Zie de toelichting op pagina 5

*Een waardering onder de 3 is onvoldoende, een 4 is goed. In het algemeen is een waardering onder de 3,5  
aanleiding om te onderzoeken of en hoe de kwaliteit en/of effectiviteit van een activiteit kan worden  
verbeterd. 

** Met een 4,22 scoren we goed. Natuurlijk blijven we alert om deze score ook in 2019 vast te houden.

Service kwaliteit: 
Naast de resultaten is ook de service kwaliteit van Carrefour gemeten. Dit is gedaan met een ServQual vragenlijst 
waarbij op een 5 puntschaal gescoord is op de onderwerpen: betrouwbaarheid, hulpvaardigheid, inlevingsvermo-
gen, snelheid, veiligheid en zekerheid.
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resultaten in beeld



Raad van Toezicht

Directeur-Bestuurder

Manager Manager

Controller

OR

Preventief
Jeugdwerk 

Teamcoördinator + 
medewerkers

Diensten 

Teamcoördinator + 
medewerkers

Staf

medewerkers

Gebiedsgericht 
werken 

Teamcoördinator + 
medewerkers

Organogram

Resultaten organisatie

Baten

€ 2.650.277

Lasten

€ 2.608.568

Baten

€ 2.530.313

Lasten

€ 2.517.686

Het resultaat over 2018 bedraagt € 12.627 tegenover € 41.709 over 2017. De resultaten over beide jaren kunnen 

als volgt worden samengevat:

Het jaar 2018 is afgesloten met een klein positief resultaat.

2018 2017
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Vooruitblik

De wereld staat niet stil en de laatste jaren is er veel veranderd in het sociaal domein. 
Carrefour gaat mee in die veranderingen. We pionieren, leren door vallen en opstaan 
en vinden oplossingen voor de problemen van nu. Hierbij wordt ingezet op de inwoner. 
Wat kunnen inwoners samen bereiken voor hun eigen problemen en de problemen in de 
samenleving. 
We hebben als hoofdtaak inwoners te ondersteunen bij het vinden van oplossingen voor 
problemen in het dagelijks leven. We willen hierin graag herkenbaar zijn voor inwoners. 
Ook in ons logo! 
In 2019 gaan we Carrefour opnieuw op de kaart zetten! Met ons nieuwe logo en vernieuw-
de website. Maar ook met een nieuwe aanpak in het buurtwerk, het Vrijwilligerspunt, 
Jongeren op Gezond Gewicht en jongerenwerk. Met nieuwe samenwerkingsverbanden  
rond mantelzorg, voor jongeren in het project maatschappelijke diensttijd, voor ouders en 
kinderen in de proeftuin met jeugdhulpverleners en met de basisscholen. 
Ook intern zetten we ons zelf opnieuw op de kaart met een nieuwe organisatievorm en 
nieuwe digitale systemen voor het volgen van het inhoudelijke werk en salarisverwerking. 
Daarmee zijn we weer bij de tijd en voorbereid op wat gaat komen. Ten dienste van de 
inwoners van Noordoostpolder.
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