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Je leven leiden zoals jij dat wilt. Dat klinkt heel logisch. Dat wil toch iedereen?! Ja, dat wil iedereen. 
Toch zijn er mensen die dat, om allerlei redenen, niet lukt. Carrefour wil mensen helpen om toch zo 
dicht mogelijk te komen bij wat zij zelf willen. Zelf vormgeven aan je leven. Zelf eigenaar zijn, zelf de 
regie voeren en ook zelf verantwoordelijk zijn.

Wanneer we zo kijken naar mensen betekent dit iets voor ons werken met de inwoner, en ook voor 
ons samenwerken binnen de organisatie. In 2019 zijn de medewerkers van Carrefour samen aan de 
slag gegaan om te komen tot een nieuwe organisatiestructuur. Een structuur die medewerkers in 
staat stelt om nog beter in te spelen op de vragen uit de samenleving.

Je leven leiden zoals jij dat wilt betekent: 
Als jongere leren omgaan met stress. Tijdens het Stresstival kregen jongeren hiervoor hand-
vatten. 
Dat kinderen geholpen worden om op gezond gewicht te blijven. De JOGG regisseur startte in 
2019 met dit project. 
Als dorp/wijk mogelijkheden creëren om nog meer samen te doen met en voor inwoners. In Ens,
Revelsant en de Zuidert helpen de buurtwerkers de inwoners hierbij. 
Dat vrijwilligers zijn getraind om als respijtzorgvrijwilliger er te zijn voor de mantelzorgers van
mensen met dementie. 
Dat ouders, via Ouders&COO, zijn geholpen om, bijvoorbeeld in app groepen, hun ervaringen 
en vragen over de opvoeding te delen en elkaar te helpen. 
Samen met partners een plan maken om inwoners op tijd te laten nadenken hoe zij hun leven zo
inrichten dat zij een prettige oude dag krijgen.

Met partners werd gewerkt aan de doorontwikkeling van het Sociaal Team NOP en de ontwikkeling 
van één loket waar inwoners terecht kunnen met hun vragen. Ondertussen kreeg Carrefour een 
nieuw logo, een nieuwe website en werd de ICT geüpgraded.

En werden heel veel inwoners, jong en oud, geholpen om het leven te leiden zoals zij dat willen.
Natuurlijk kunnen we dat niet alleen. Daarom een woord van dank aan alle inwoners en partners
waarmee we dit in 2019 samen hebben gedaan!

Henrieke Boeve-Sell es
directeur-bestuurder Carrefour

Voorwoord



Waar staan we voo r:
Carrefour is er voor alle inwoners van Noordoostpolder en is aanwezig in wijk en 
dorp, makkelijk bereikbaar voor inwoners en partners.
In 2019 hebben we onze missie en visie herijkt. De missie van Carrefour is, dat in-
woners hun leven kunnen leiden zoals zij dat zelf voor ogen hebben. Als organisatie 
werken we vanuit de visie dat wij samen met de inwoners zoeken naar antwoorden 
op vragen uit het dagelijks leven van de inwoner(s), vanuit vertrouwen, nabij en met
gezond verstand.

Hoe doen we dat dan?
Dit doen wij door daar te zijn waar de inwoners zijn en bij hen aan te sluiten. Door 
met hen mee te denken en hen te verbinden, is de oplossing van henzelf en daar-
mee blijvend. 

Hierbij werken we samen met inwoners, vrijwilligers, (zorg)organisaties, vrijwilligers-
initiatieven, woningcorporatie, 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

Resultaatmetingen
Jaarlijks worden per thema van één dienst of project de resultaten gemeten. De 
resultaatmeting is gecombineerd met een tevredenheidsonderzoek over ons werk. 
Er wordt gewerkt met een 5 puntschaal. Een waardering onder de 3 is onvol-
doende, 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. Carrefour laat de resultaten van haar werk zien door te tellen, 
te vertellen en resultaten te meten. In dit jaarverslag vindt u hier een samenvatting 
van. Meer informatie en verhalen kunt u vinden op onze website: www.carrefour.nu

Briefje door de bus - Voorlichting, Informatie en Advies

Een mevrouw met, sinds kort, Niet Aangeboren Hersenletsel kent veel mensen in 
haar buurt en in Emmeloord en is altijd een helper geweest. Hulp vragen vindt ze 
lastiger en aangeven wat er met haar aan de hand is was ook een obstakel. Mevrouw 
nam contact op met Carrefour. Na een aantal gesprekken besloot ze een briefje, dat 
we samen hebben opgesteld, bij haar buren door de bus te doen met haar vraag 
om samen te gaan wandelen. Als reactie hierop had ze nog dezelfde dag een wan-
delafspraak met een buurvrouw. Een andere buurvrouw heeft een blessure aan de 
voet waardoor wandelen momenteel lastig is, maar deze buurvrouw heeft haar uit-
genodigd voor de thee. Daarnaast waren er nog andere mensen met wie mevrouw 
leuk heeft gesproken. Mevrouw verwacht nog meer reacties van buren, die nog op 
vakantie waren. Ondanks dat mevrouw het spannend vond dit te proberen, geeft 
dit resultaat haar een goed gevoel. Zo’n goed gevoel dat ze direct deze maandag 
enthousiast belde met dit nieuws.

Geschreven door: medewerker VIA

Verhalen



Leuk vrijwilligerswerk en toch 
vliegensvlug naar huis kunnen - Meedoen als Vrijwilliger

Superhandige Rob kan door zijn clusterhoofdpijn niet meer werken. Hij heeft dage-
lijks hoofdpijn en zeer regelmatig een vreselijke aanval. Als hij een aanval aan voelt 
komen, moet hij als een speer naar huis want dit is zo akelig dat niemand dit mag 
zien. Een reguliere baan zit er niet meer in voor hem. Via zijn re-integratie consulent 
gaat hij op zoek naar vrijwilligerswerk. Ze maken samen een afspraak op het Vrijwil-
ligerspunt. Het intakegesprek gaat altijd eerst over wat de betrokkene aanspreekt, 
leuk vindt, makkelijk afgaat. En daarna over de (on)mogelijkheden en voorwaarden 
waardoor een match kan slagen. Rob blijkt heel handig te zijn én goed om te  
kunnen gaan met jongeren met een rugzakje zoals autisme. Daarnaast is het voor 
Rob belangrijk dat hij, naast leuk vrijwilligerswerk, vliegensvlug en onaangekondigd 
naar huis moet kunnen. Ik denk aan een organisatie waar jongeren tijdelijk verblijven 
om geestelijke gezondheidszorg te krijgen. Er is een activiteitenruimte waar jongeren 
aan �etsen of met hout kunnen klussen. Na een gesprek is er een klik en zien ze de 
voordelen. Ook kan hij, bijvoorbeeld, helpen met het inrichten van een kamer als er 
een nieuwe jongere komt wonen. Hij kan komen en gaan wanneer hij kan: alle partijen 
zijn al maanden blij.

Geschreven door: medewerker Vrijwilligerspunt

Even lekker niet aan de situatie thuis denken - 
Jonge mantelzorger

Ik ben Bianca, ben 11 jaar en woon in Luttelgeest. Bijna altijd ga ik naar de jonge 
mantelzorgbijeenkomsten die speciaal voor mij en andere jonge mantelzorgers geor-
ganiseerd worden. Ik zit hierbij omdat mijn broer ADHD en autisme heeft. Thuis moet 
ik daar veel rekening mee houden. Bij de jonge mantelzorgers doen we super veel 
leuke dingen en hoef ik even niet aan thuis te denken. We gaan wel eens een dagje 
naar een pretpark, sporten in de gymzaal, spelletjes doen, pannenkoeken bakken in 
een bejaardenhuis en laatst hebben we zelf een kerstdiner met elkaar gemaakt en 
opgegeten. We zijn voor het eerst ook een nachtje op kamp geweest, dat was super 
leuk! Ik heb er nieuwe vriendinnen gemaakt, die het thuis ook moeilijk hebben. Ik heb 
altijd veel zin in de volgende keer, want dan zie ik mijn vriendinnen weer en hebben 
we het gewoon leuk met elkaar.

Geschreven door: Bianca, deelnemer bijeenkomsten jonge mantelzorgers

Verhalen

Beweeguurtje - Zin in bewegen

Ik begin met, hoe kom je bij zo’n beweeggroep terecht? Het antwoord hierop is via de
Noordoostpolderkrant. In deze krant stond een stukje van Carrefour met daarin de 
mogelijkheid om wat in beweging te komen. Als diabeet was ik al een keer eerder geat-
tendeerd door de diabetisch verpleegkundige op de mogelijkheid om wat meer bewe-
ging te krijgen. Twee jaar geleden ben ik met pensioen gegaan en werd de dagelijkse
beweging voor mij te weinig en daardoor werd ik steeds luier. Dus heb ik me aange-
meld bij Carrefour voor de beweeggroep. Op woensdagmiddag ga ik met veel plezier
naar de beweeggroep. De beweegcoach van Carrefour start met ons met een 
warming up. Daarna wordt er een parcours uitgezet door de gehele gymzaal heen. 
Het parcours varieert regelmatig van opzet. Hierna wordt er aan sport en spel gedaan 
zoals volleybal, hockey en andere behendigheidspelletjes. Het mooie en prettige is dat 
het beweeguurtje voor iedereen haalbaar kan zijn omdat Friso de mensen motiveert 
en rekening houdt met ieders eigen capaciteit en lichamelijke mogelijkheid. Ik vind 
het gezellig om er heen te gaan en het draagt bij om mijn conditie te onderhouden.

Geschreven door: A. Polderman, deelnemer activiteitengroep



Verhalen

Nu voel ik voor de eerste keer dat er echt 
naar mij geluisterd wordt - Opstapje

Een jonge moeder met een zoontje van 2,5 jaar kwam bij haar (stief)ouders in huis wonen. 
Dat was niet optimaal, met 2 gezinnen onder één dak. Moeder kwam met een vraag over 
haar zoontje: “Hij praat nog niet zoveel en is dan ook niet goed te verstaan. En kan er advies 
komen voor de opvoeding, omdat het toch wel druk is met 2 gezinnen in één huis, dan loopt 
alles door elkaar”. Ik ben bij moeder gestart met huisbezoeken voor Opstapje en heb daarin 
samengewerkt met mijn collega die als Nanny al eerder betrokken was.

Moeder wilde haar leven weer op de rit krijgen en daarvoor was meer nodig. We hebben 
daar samen naar gekeken. Ze had hulp nodig bij het zoeken naar eigen woonruimte en alles 
wat daarbij kwam kijken. We hebben daarvoor verschillende netwerkpartners ingeschakeld.

In overleg met moeder is het proces van de Nieuwe Route ingezet. Hierbij kwam haar eigen 
en professioneel netwerk bij elkaar. De buurtwerker heeft het proces begeleid. Samen met 
moeder werd er een plan gemaakt. En hoe mooi was het om te horen toen moeder tijdens 
een bijeenkomst zei: “Nu voel ik voor de eerste keer dat er echt naar mij geluisterd wordt.”

In het plan zijn goede afspraken gemaakt en moeder heeft eigen woonruimte gekregen. En 
nu zet ze met andere hulpverlening stappen naar een zelfstandig bestaan. Ik ben betrok-
ken gebleven bij de opvoeding zolang dat nodig was. Een blije en trotse moeder zei: “Mijn 
zoon is zich zelfs zo goed gaan ontwikkelen, dat hij uit zichzelf is begonnen met lezen, zelfs 
boekjes uit groep 3. Daarom ben ik blij met de opvoedingsondersteuning van Carrefour.”

Geschreven door: medewerker Preventief Jeugdwerk

Het is een proces dat je samen doormaakt - Mantelzorg

Mantelzorger Cea aan het woord: “Ik zorg inmiddels al 10 jaar voor mijn man, Arie. 
Het begon met longkanker en in de tussentijd is er van alles bijgekomen. Met uitein-
delijk dit jaar de diagnose vasculaire dementie.” Je weet niet op precies één moment 
dat het er is, maar het is een langzaam proces dat je samen doormaakt. Het is een 
moeilijk proces voor Arie en ook voor haar. “In zijn hoofd kan hij alles, en in de praktijk 
ben ik degene die moet zeggen: nee dat kan niet.” Hun leven is hierdoor compleet 
veranderd, benadrukt Cea.

Hoe ze naar de toekomst kijkt: “Wij leven met de dag.” Cea legt uit: “Het is als een 
treinreis. We zitten in een rijdende trein, en hebben sommige stations al gepasseerd.
Het is een proces waarin je veel te leren hebt. In verband met zijn dementie ziet Arie 
niet meer alles zoals de realiteit, en dat kan best botsen als je daar tegen in gaat.” Cea 
heeft moeten leren om niet telkens deze strijd aan te gaan. 

Wat Cea elke mantelzorger aanraadt: “Verstop je niet, kom ervoor uit!” 
Dit bestaat uit erkenning van de situatie, erkenning van mogeljke hulp en dat je 
anderen zoekt om je hart te luchten. “Erover praten zorgt voor ruimte en dat je niet 
explodeert. Erken maar dat je verdrietig en machteloos bent. Doe het eerder en wacht 
niet, want je hebt straks ook nog kracht nodig.” Eerst wilde ze niet naar Carrefour, 
maar uiteindelijk heeft ze de stap gezet. Ze had deze stap eerder willen zetten. 

Interview door: Cees Walinga, redacteur



Interview Naila Tigchelaar,
dorpsvoorzitter Ens

Verhalen

Zeven ouderen in Ens gaan iedere week met veel plezier naar de dagbesteding in Het Steunpunt. 
Maar eigenaar Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) wil een andere invulling van het gebouw 
middenin het hart van het polderdorp. De dagbesteding en alle aanverwante activiteiten dreigden 
te verdwijnen. Dorpsbelang en de inwoners van Ens maakten met ondersteuning van Carrefour een 
plan om dat niet te laten gebeuren.

Maar wat moest er dan gebeuren om de dagbesteding voor oudere Ensenaren, met bijvoorbeeld 
dementie, te waarborgen? Want dat het moest blijven, stond voor dorpsbelang buiten kijf. “Wij 
wilden deze groep, die juist zo kwetsbaar is en behoefte heeft aan een vertrouwde omgeving, een 
plekje kunnen blijven bieden in de buurt.”

Buurthuis voor iedereen
“We hadden veel overleg met ZONL en de gemeente over wat er nu moest gebeuren.” Maar in de 
loop van het proces groeide die klus haar boven het hoofd. “Ik had een hands-on persoon nodig 
die de wegen kent en geluiden uit het dorp snel opvangt.” Berry en buurtwerker Atalja en van 
Carrefour bleken een uitkomst. Er werd een dorpsbijeenkomst gehouden waar iedereen zijn ideeën 
kon spuien. Naila Tigchelaar: “Carrefour bevraagde de zestig deelnemers van te voren en zorgde 
ervoor dat de plannen na a� oop werden nagebeld. De dames verzorgden ook de contacten met 
de gemeente, wisten precies bij wie ze moesten zijn. Dat scheelde mij enorm veel tijd en energie.” 
Uit de bijeenkomst kwam een clubje naar voren, dat het nieuwe buurthuis van Ens in-
clusief dagbesteding voor ouderen én de aanverwante activiteiten op poten gaat zetten. “De 
locatie is nog steeds niet duidelijk en de deadline ook niet, maar dat komt wel goed. De boel 
is in beweging, de gemeente, ZONL, dorpsbelang en Carrefour zijn daarbij betrokken en dat geeft 
de dorpsbewoners nu al rust en vertrouwen. Er komt een veilige plek voor iedereen, dat staat vast.”

Fijne samenwerking
De samenwerking met Carrefour is de dorpsvoorzitter goed bevallen. “Eerst was het alleen mee-
denken, maar toen ik aangaf praktische hulp nodig te hebben konden ze daar ook gehoor aan 
geven. En dat maakt dat we straks onze dorpsbewoners kunnen blijven ondersteunen bij het leven 
zoals zij dat willen leiden.”

Interview door: Debora Boomsma, journaliste

Ouderen Ens houden dagbesteding in eigen dorp



Cijfers informatie voorlichting en advies

•  Vrijwilligers VIA

•  Keren dat vrijwilliger is ingezet

•  Beantwoorde vragen 

102

120

  311

114

-

-

VIA - Voorlichting Informatie en Advies 20182019

•  Mantelzorgers in bestand

•  Uitgereikte mantelzorgwaarderingen

•  Bijeenkomsten

•  Bereikte bedrijven

1647

835

31

6

1592

1110

24

2

Steunpunt Mantelzorg 20182019

*Door strengere voorwaarden voor het aanvragen zijn er minder waarderingen uitgedeeld.

•  Deelnemende (zorg)partners 22

Samenwerking formele en informele zorg 2019 NIEUW

•  Jonge mantelzorgers deelnemend aan activiteiten

•  Georganiseerde activiteiten 

•  Uitgereikte jonge mantelzorgwaarderingen

69

38

82

58

15

Jonge Mantelzorgers 20182019

NIEUW Cijfers

Slechts 5 responses ontvangen. Te weinig voor een meting.

Uitkomsten resultaatmeting 2019 Proeftuin Samen kantelen:

Resultaten in beeld

* waarvan 132 leidden tot vervolgafspraken

*

*



•  Inzet vrijwilligers uit groepen met afstand tot vrijwilligerswerk

•  Inschrijvingen vacaturebank

•  Ondersteunde vrijwilligersorganisaties/burgerinitiatieven

•  Deelnemers Vrijwilligersacademie

92

190

32

154

-

167

34

105

Vrijwilligerspunt 20182019

Cijfers vrijwilligers Cijfers werken in buurt en wijk

Na gesprek heb ik mij ingeschreven op een vacature

Heb ik vrijwilligerswerk gevonden dat mij aanspreekt

Heb ik ook informatie gekregen over andere diensten van Carrefour

Heb ik passende informatie gehad over vrijwilligerswerk,
bijvoorbeeld VOG, verzekeringen of cursussen

N.a.v. dit gesprek ga ik een stap zetten naar vrijwilligerswerk

N.a.v. dit gesprek ga ik tevreden naar huis

4,16

4,25

3,83

3,68

4,33

4,59

Uitkomsten resultaatmeting 2019 Vacaturebank

Geïnteresseerden: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

27 representatief20 23

Resultaten in beeld

Buurtbemiddeling

•  Aanmeldingen

•  Opgelost

62

40

56

30

20182019

Buurtwerk

•  Begeleidde / geïnitieerde burgerinitiatieven

•  Inwoners die zijn doorverwezen naar Sociaal Team of andere partners

•  Inwoners waarbij waakvlamcontact is ingezet na beëindiging zorgtraject

•  Inwoners waarvan een vraag is afgehandeld binnen 3 contactmomenten

•  Inwoners waarbij is gewerkt aan inbedding in de samenleving

43

71

21

86

46

2019NIEUW

Ik was tevreden over de termijn waarop ik een gesprek kon inplannen

Ik werd vriendelijk te woord gestaan door de medewerker

Er werd voldoende tijd besteed aan mijn persoonlijke situatie

Ik voel me begrepen door de medewerker

De medewerker wist waarover ze het had

Ik heb vertrouwen in de medewerker

4,50

4,57

4,35

4,48

4,39

4,48

Uitkomsten resultaatmeting 2019 Buurtwerk

Hulpvragers: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

450 representatief74 77

Resultaten in beeld

Uitkomsten resultaatmeting 2019 Buurtbemiddeling: 

Slechts 3 responses ontvangen. 

Te weinig voor een meting.



cijfers vitale samenleving

•  Kinderen/ouders waarmee gesprek is gevoerd over leefstijl (vroeg signalering)

•  Sportverenigingen waar is gewerkt aan pedagogisch klimaat

•  Ouderen die hebben meegedaan aan beweegactiviteiten

•  Beweeggroepen en deelnemers 

•  Volwassenen waarmee een gesprek is gevoerd over leefstijl

•  Jongeren of groepen die bereikt zijn met beweegactiviteiten

•   Actieve betrokkenen (partners uit onderwijs, zorg, welzijn, sport, gemeente  

 en ouders) bij uitzetten van de JOGG aanpak

24

10

170

6/65

42

282

82

Beweegcoaches 2019geen vergelijk met 2018, deze manier van tellen is nieuw

Scholierensport 20182019

•  Deelnemers

•  Vrijwilligers

•  Matches

57

16

14

50

10

6

Toekomstgids/ gezin in armoede 2018

2018

2019

Verminderen in eenzaamheid

•  Inwoners dat een bezoek wenst

•  Inwoners voor gesprek Verder na verlies partner

•  Trajecten netwerkcoach

14

19

6

2019

•  Deelnemers

Huis voor Taal 2019

Cijfers vitale samenleving

Neem ik deel aan een beweegactiviteit

Zit ik lekkerder in mijn vel

Zie ik het belang in van gezond leven en bewegen

4,30

3,80

4,40

Uitkomsten resultaatmeting 2019 individuele vragen Beweegcoach Leefstijl:

Hulpvragers: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

24 representatief17 24

Resultaten in beeld

71

37

4

914

67

37

4

948

•  Sportaanbieders

•  Basisscholen

•  Middelbare scholen

•  Deelgenomen leerlingen

92

Uitkomsten resultaat- 
meting 2019 Netwerkcoach: 

Slechts 2 responses  
ontvangen. Te weinig  

voor een meting.

Heb ik meer grip gekregen op mijn nieuwe situatie

Kon ik mijn verhaal kwijt en dat heeft mij goed gedaan

Kan ik nu beter omgaan met het verlies

4,20 

4,70

3,90

Uitkomsten resultaatmeting 2019 Gesprek na verlies partner:

Deelnemers: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

13 representatief10 10

Resultaten in beeld

87



•  Bereikte ouders bij activiteiten rond versterken ouderschap

•  Bereikte jongeren rond versterken zelfredzaamheid

•  Bereikte jongeren bij activiteiten rond middelen gebruik

•  Bereikte ouders rond middelen gebruik

•  Bezoekers website Ouders&COO

•  Volgers social media

•  Ouders aangesloten bij een Oudergroep van Ouders&COO

•  Bezoekers website JonginNop

•  Volgers social media JonginNop

1.123

1.327

1.147

314

1.714

19.600

53

14.791

780

Ouders&Coo en JonginNop 2019

Voor- en vroegschoolse educatie Opstap

•  Opstap

•  Opstapje en ondersteuning

16

70

11

79

20182019

NOP Nanny

•  Gezinnen 51* 56

20182019

*Meting is sterk beïnvloed door stop aantal deelnemers.

Begrijp ik nu beter wat er heeft gespeeld

Ga ik nu anders met de situatie om

Heb ik een betere relatie met mijn kind

3,56

3,78

3,63

Uitkomsten resultaatmeting 2019 Nanny:

Hulpvragers: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

39 niet representatief*
28 9

Resultaten in beeld

Cijfers preventief jeugdwerk

Cijfers



De Ondernemingsraad

Raad van Toezicht Organisatie

Het afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan de organisatieverandering. Dit is een 
bewogen proces waarin medewerkers actief betrokken zijn om samen te komen tot een 
wendbare organisatie waarin medewerkers hun werk voor de inwoners nog beter uit kun-
nen voeren. De OR heeft in dit proces diverse keren de achterban en externe kennis 
geraadpleegd en de verkregen input meegenomen in de overleggen met de procesbegeleider en 
directeur-bestuurder. Naast het raadplegen van medewerkers wisten medewerkers ook zelf de OR 
te vinden. Om input te geven, te sparren of samen op zoek te gaan naar vervolgstappen en/of 
oplossingen. Hierdoor heeft de OR bijgedragen aan een effectieve verbinding tussen werknemers 
en werkgever.

Voor aankomend jaar staan spannende en belangrijke onderwerpen op het programma zoals het 
implementeren van de nieuwe organisatiestructuur en aanpassingen bij het VIA punt en de Sociale 
Teams. De OR gaat zich hier weer hard voor maken, om met elkaar de gewenste resultaten te be-
halen!

Het jaar 2019 is een bewogen jaar geweest 
voor Carrefour en allen die daarbij betrok-
ken zijn. Enerzijds als gevolg van de vele 
ontwikkelingen binnen de welzijnssector. 
Anderzijds ook als gevolg van interne 
ontwikkelingen, waarvan als belangrijkste 
kan worden genoemd het organisatie-
veranderingsproces. Dit proces is met 
name ingezet om Carrefour wendbaarder 
te maken. Deze externe en interne ontwik-
kelingen vormen een uitdaging voor Carre-
four en allen die daarbij betrokken zijn. Deze 
ontwikkelingen zijn veelvuldig onderwerp 
van gesprek geweest in onze vergadering-
en, waarbij de Raad van Toezicht naast haar 
toezichthoudende taak ook invulling heeft 
gegeven aan haar adviserende rol richting 
de directeur-bestuurder.
In het afgelopen jaar heeft de Raad van 
Toezicht 2019 zeven keer vergaderd, zes 
keer met de directeur-bestuurder en één 
keer heeft er een gezamenlijke themaver-
gadering plaatsgevonden met de direc-
teur-bestuurder, MT en OR. De Raad van 
Toezicht bedankt alle medewerkers van 
Carrefour voor hun inzet in 2019.

OR
Esther Kempenaar 
(voorzitter tot 5 februari 2019)
Jos van Putten 
(voorzitter vanaf 5 februari 2019)
Greetje de Vries 
(secretaris)

Raad van Toezicht
J.C.M. Tadema (voorzitter)
R. Meinders (vicevoorzitter)
W.B. Oeverhaus
C.A.M. Pals
W. Manuputty



•  Medewerkers

•  Mannen

•  Vrouwen

•  Instroom

•  Uitstroom

•  Stagiaires
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Percentage 
ziekteverzuim        
2019    7,05 % 
2018    8,95 % 

Voorlichting,
informatie en advies

Vrijwilligers

Werken in wijk en buurt
Sociaal Team

Vitale samenleving

Preventief Jeugdwerk

Maatschappelijk Diensttijd

Staf

MT

Gedetacheerde medewerkers

Totaal

  * Door nieuw personeelssysteem worden cijfers nauwkeuriger verwerkt. 
** Het aantal vrijwilligers � uctueert sterk. Afhankelijk van vragen die bij Carrefour binnen komen.
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Cijfers organisatie

Betrouwbaarheid

Hulpvaardigheid

Inlevingsvermogen

Snelheid

Veiligheid

Zekerheid

Gemiddeld ervaren service kwaliteit

Klantervaring service kwaliteit activiteiten 2019

Hulpvragers: Benodigde 
respons:

Ontvangen
respons:

Status uitkomst:

> 5000 representatief94 143

Resultaten in beeld

Resultaten organisatie

Baten
€ 2.530.313
Lasten
€ 2.517.686

Baten
€ 2.802.186
Lasten
€ 2.876.643

Het resultaat over 2019 bedraagt € -74.457 tegenover € 12.627 over 2018. Dit resultaat is het 
gevolg van een extra reservering die in 2019 is gedaan ten behoeve van het organisatieveran-
deringsproces. In 2020 wordt de nieuwe organisatiestructuur ingevoerd en zal deze reservering 
daarvoor worden benut.
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In 2020 gaat Carrefour aan de slag met de uitdaging om haar 

organisatiestructuur aan te passen. De medewerkers gaan 

werken vanuit 4 zelforganiserende gebiedsteams en er komt 

een centraal welzijnsplein. Daarbij verandert in 2020 de po-

sitie van het Sociaal Team. Van netwerkorganisatie wordt het 

Sociaal Team deel van de gemeente Noordoostpolder. Het 

VIA punt Carrefour houdt op te bestaan en worden opgevolgd 

door een nieuwe loket van de gemeente waar inwoners terecht 

kunnen met hun vragen en dat tevens de frontof� ce vormt van 

het Sociaal Team.

In de wijken en dorpen gaan we aan de slag met wijkanalyses. 

Voor deze analyse wordt de beleving van mensen over hun 

woonomgeving opgehaald en gecombineerd met de ‘harde 

cijfers’ van andere partijen. Deze gegevens worden gedeeld 

met inwoners en partners om samen te komen tot nieuwe 

initiatieven in de eigen wijk of het dorp. 

In de ondersteuning van mantelzorgers is er toenemend 

aandacht voor respijt. We zetten in op het vindbaar maken van 

respijtmogelijkheden en regelgeving. 

Vanuit het thema vrijwilligers zetten we in op het promoten van 

vrijwilligerswerk, het matchen en evt. begeleiden van vrijwilligers 

die hulp nodig hebben om aan de slag te gaan en het verster-

ken van vrijwilligers. De digitale Beursvloer komt te vervallen.

Vooruitblik
Bij Buurtbemiddeling zien we een toename van mensen met 

psychische problemen. Daarvoor steken we in op het betrekken 

van verwijzers in buurtbemiddeling en het inzetten van 

buurtbemiddeling als de problemen nog niet te groot zijn. 

Vanuit een oriëntatie op vergrijzing wordt in 2020 een bewust-

wordingscampagne uitgerold gericht op het tijdig nadenken van 

inwoners over hoe zij prettig ouder willen worden en wat 

zij daarvoor kunnen doen. 

Ook de beweegcoaches zetten zich in 2020 in, om ‘ouderen’ 

beter te vinden en hen te activeren tot meer bewegen om ge-

zond en vitaal ouder te worden. 

In 2020 starten twee ouderconsulenten op de basisscholen in 

de wijk Revelsant. Door inzet van de ouderconsulenten kunnen 

(zorg) signalen sneller op- en aangepakt worden. Waardoor de 

driehoek ouder-kind-school wordt versterkt en de ontwikkeling 

van de kinderen wordt ondersteund en gestimuleerd. 

De website JonginNop transformeert naar Jeugd &COO met als 

redactie leerlingen van ‘X-tuur’. 

In 2020 onderzoeken we welke jongeren gebaat zouden zijn bij 

beweegactiviteiten als middel om jongeren te helpen die in een 

lastige fase zitten. Om vervolgens samen met betrokkenen en 

partners activiteiten op te starten. 

Dit is een greep uit de inhoudelijke ontwikkelingen binnen 

Carrefour. Ontwikkelingen die nodig zijn om inwoners goed te 

blijven helpen hun leven te leiden zoals zij dat willen.






