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Hierbij treft u aan het jaarrapport 2016 van Stichting 

Welzijn Lelystad. Voorgaande jaren brachten we een 

financieel rapport (jaarrekening en accountantsverklaring) 

en een inhoudelijk rapport uit. Dit jaar bieden wij onze 

verantwoording aan in één document. Naast deze 

rapportage zullen we tevens een publieksversie uitbrengen 

die op onze website www.welzijnlelystad.nl gepubliceerd 

wordt.

Wij menen met deze rapportage een gedetailleerde 

verantwoording te hebben afgelegd en we denken dat dit 

een goed beeld geeft van onze prestaties. 

Voorwoord

4
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Inleiding

1.2

In 2015 hebben we uitvoering moeten geven 

aan een aanzienlijke ombuigingsoperatie. 

Een aanzienlijk aantal activiteiten in het 

vrijetijdsdomein moest plaats maken voor 

nieuwe opdrachten op de Wmo-agenda. De 

nieuwe opdrachten waren onder andere: 

versterking en doorontwikkeling van de Sociale 

wijkteams, uitbreiding van vrijwilligerszorg, 

kwalitatieve versterking van het beheer van 

Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) en 

ontwikkeling van Wmo-arrangementen.

Kwaliteit
In 2016 konden we deze nieuwe opdrachtenportefeuille 

borgen en ons richten op kwaliteit. De door BMC in opdracht 

van de Raad van Toezicht uitgevoerde doorlichting van 

de organisatie heeft geleid tot intensivering van ons PR en 

Communicatiebeleid. Er is geïnvesteerd in de expertise 

van medewerkers. We hebben een publieksversie van ons 

jaarverslag uitgebracht. We hebben onze verantwoording 

over 2015 met de gemeenteraad gedeeld.

Personeel
Er is een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Ons is 

gebleken is dat het personeel een grote betrokkenheid heeft 

met het werk en de organisatie. Ons personeel ervaart echter 

wel werkdruk. In de teams is hier aandacht aan besteed.

Er is geïnvesteerd in de deskundigheid van personeel. 

Medewerkers zijn getraind on the job. Social media vormen 

een belangrijk onderdeel in de leefwereld van jongeren. 

Vanuit het onderwijs bestond de vraag naar groepsgewijze 

aandacht voor verantwoord gebruik van social media. Dit 

heeft geleid tot het opleiden van drie medewerkers, die 

inmiddels gecertificeerd mediacoach zijn.

Samenwerking
De doorontwikkeling van de sociale wijkteams heeft 

geleid tot goede samenwerking met hoofdaannemers en 

onderaannemers op de Wmo-agenda. Er zijn gezamenlijke 

laagdrempelige activiteiten ontwikkeld voor de 

Wmo-doelgroep. 

De samenwerking in Lelykracht, tussen Sportbedrijf, de 

Kubus, FlevoMeer Bibliotheek en Welzijn Lelystad is verder 

ontwikkeld en geïntensiveerd. Bij de begrotingsbehandeling 

in de gemeenteraad is een substantieel bedrag aan subsidie 

goedgekeurd, waardoor Lelykracht in 2017 voortvarend haar 

ambities kan waarmaken. Dit is in de lijn van de ambitie die 

door het college geformuleerd is in het programma ‘de stad 

is van ons allemaal’. 

1. Algemeen
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Doel en activiteiten

Doel van Stichting Welzijn Lelystad is om de betrokkenheid 

van inwoners van haar werkgebied met elkaar te versterken. 

Daarnaast willen wij de participatie aan de samenleving 

voor alle inwoners van Lelystad mogelijk maken door 

activiteiten te organiseren en professionele begeleiding en 

hulpverlening te geven.

Wij zoeken daarvoor samenwerking met de inwoners in het 

werkgebied, evenals met andere organisaties, instellingen 

en samenwerkingsverbanden en zij ontwikkelt en verleent 

vormen van dienstverlening ter bevordering van het welzijn 

van de inwoners en de sociale samenhang.

Bij het realiseren van onze doelen richten wij ons in het 

bijzonder op de volgende doelgroepen:

 § kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouderen;

 § vrijwilligers;

 § mantelzorgers;

 § inwoners van buurten waar de sociale samenhang 
opgebouwd of versterkt moet worden;

 § inwoners met een achterstand ondersteunen om 
zelfredzaam te blijven of zelfstandig te worden.

BMC
Het in 2015 gepresenteerde BMC-onderzoeksrapport naar 

de verrichtingen van Welzijn Lelystad en antwoord op 

de vraag of Welzijn Lelystad voldoende in staat is om op 

relevante maatschappelijke ontwikkelingen te anticiperen, 

heeft geleid tot een aantal acties. Zo is in de communicatie 

aandacht besteed aan externe profilering, is er een integraal 

PR- en communicatiebeleid ontwikkeld onder begeleiding 

van een extern bureau en zijn medewerkers geschoold. Er is 

geïnvesteerd in de externe communicatie met stakeholders 

en het publiek.

In het kader van het BMC rapport heeft in 2016 een discussie 

plaatsgevonden waarbij de kernkwaliteiten van de 

organisatie zijn benoemd. Dit heeft geleid tot de formulering 

van 4 programmalijnen:

 § Vitale wijken;

 § Een leven lang leren;

 § Zorg voor elkaar;

 § Opgroeien in Lelystad.

Deze programmalijnen worden in de eerste helft van 

2017 verder uitgewerkt en moeten leiden tot een goede 

positionering van Welzijn Lelystad in het sociale domein.  

Lelykracht
De samenwerking tussen FlevoMeer Bibliotheek, Het 

Sportbedrijf, De Kubus en Welzijn Lelystad in Lelykracht is in 

2016 geïntensiveerd. Er is aangesloten op de programmalijn 

van het college ‘De stad is van ons allemaal’, er is een 

programmavoorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd 

en de begroting ervan is goedgekeurd. Daarmee is een 

belangrijke basis gelegd voor bewegingen die de sociale 

cohesie en betrokkenheid van inwoners op de stad moet 

versterken. Inmiddels hebben ook het Oranjefonds en de 

Rabobank hun inhoudelijke interesse en mogelijk financiële 

participatie kenbaar gemaakt.

1.3

1. Algemeen
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Bestuur

7

2

Stichting Welzijn Lelystad is statutair gevestigd te Lelystad.

Kantooradres: Schans 19-09, 8231 KM Lelystad
Het bestuur en de directie wordt gevormd door: de heer J.H. Dekker.
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Omzet en resultaten

2.1

Realisatie 2016 Begroting 2016 Verschil

Vergelijkend overzicht tussen begroting en exploitatie

 € % € % €

Baten 5.313.691 100,0% 5.309.849 100,0% 3.842

Lasten

Personeelslasten 3.354.093 63,1% 3.360.198 63,3% -6.105

Overige personeelslasten 186.301 3,5% 201.020 3,8% -14.719

Huisvestingslasten 422.942 8,0% 401.790 7,6% 21.152

Kantoorlasten 327.818 6,2% 256.000 4,8% 71.818

Algemene lasten 139.536 2,6% 114.000 2,1% 25.536

Lasten WWB* participatieproject 34.000 0,6% 46.000 0,9% -12.000

Lasten Sociale Wijkteams 134.510 2,5% 196.000 3,7% -61.490

Lasten MEE 7.000 0,1% 31.250 0,6% -24.250

Lasten Mezzo 0 0,0% 7.500 0,1% -7.500

Lasten juridische begeleiding

Vluchtelingenwerk Midden Ned 75.061 1,4% 75.000 1,4% 61

Afschrijvingen materiële vaste activa 33.922 0,6% 56.929 1,1% -23.007

Financiële lasten 1.842 0,0% 2.750 0,1% -908

Activiteitenlasten 616.895 11,6% 555.075 10,5% 61.820

Diverse baten -37.361 -0,7% 0 0,0% -37.361

Diverse lasten  2.000 0,0% 0 0,0% 2.000

 5.298.559 99,7% 5.303.512 99,9% 2.493

Exploitatieresultaat 15.132 0,3% 6.337 0,1% 8.795

2. Bestuur

* WWB: Wet Werk en Bijstand
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2.1

Toelichting op grote verschillen

Overige personeelslasten
Er waren geen langdurig zieken in 2016. Indien 

ziektevervanging nodig was, hebben we dat intern opgelost. 

Vandaar dat deze lasten behoorlijk lager zijn dan begroot. 

Huisvestingslasten
We hebben  de receptie en de hal opgeknapt wat geleid 

heeft tot meer kosten dan begroot.

Kantoorlasten
We hebben nieuw kantoormeubilair aangeschaft en dit ten 

laste van de exploitatie gebracht. In 2016 zijn we overgegaan 

op Sharepoint. SharePoint is het nieuwe platform dat 

dient als een raamwerk voor het opzetten van een website 

voor informatie-uitwisseling en online samenwerking 

binnen Welzijn Lelystad, zoals dat eerder op een intranet 

plaatsvond. Dit heeft de nodige extra lasten met zich 

meegebracht. Ook voor dit onderdeel geldt, dat we deze ten 

laste van de exploitatie hebben gebracht. 

Algemene lasten
Uit het BMC rapport is onder andere naar voren gekomen 

dat we meer moeten investeren in PR & Communicatie. Dat 

hebben we in 2016 volop gedaan, zowel voor wat betreft 

inhuur derden, inzet eigen formatie en uitwerking ideeën. 

Dat brengt meer lasten mee dan begroot.

WWB* participatieproject
Deze lasten waren te hoog begroot, daar we minder aan 

derden hoefden te betalen.

Sociale Wijkteams
In 2016 is er voor gekozen om meer ondersteunend 

personeel in te zetten. Dat is niet extern ingehuurd, maar 

dat hebben we zelf gedaan. Deze kosten zijn opgenomen 

bij de loonkosten. De totale lasten SWT zijn nagenoeg gelijk 

aan 2015.

Mee en Mezzo
Het niet ingezette deel van de begrote kosten, wordt na 

toestemming van de gemeente ingezet voor Lelystad Doet.

Afschrijvingslasten
Daar we zoveel mogelijk direct ten laste van de exploitatie 

brengen, zijn de afschrijvingslasten inventaris lager dan 

verwacht.

Activiteitenlasten
Er zijn 860 x € 180 mantelzorgcomplimenten door 

ons uitbetaald. Deze lasten zijn verantwoord bij 

activiteitenlasten. Deze lasten zijn volledig vergoed door de 

gemeente Lelystad. Deze vergoeding is verantwoord bij de 

baten onder opbrengst activiteiten. 

 

Het onderdeel Collectieve Arrangementen heeft vertraging 

opgelopen in de daadwerkelijke uitvoering, maar is vanaf 

het najaar volop in beweging. De achterstand wordt zeker in 

2017 ingelopen.

Bijzondere baten & lasten
Dit betreft de door de gemeente toegekende b.t.w. in het 

kader van Centrum Jeugd en Gezin ( suppletie aangiftes 

2012 t/m 2015) en de boetes die daarbij horen, daar het 

teruggaat tot 2012.

2. Bestuur

* WWB: Wet Werk en Bijstand
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Financiële positie

2.2

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-201531-12-2016

Beschikbaar op lange termijn: € € € € 

Eigen vermogen 495.254  480.122

Voorzieningen 38.000  9.500

Langlopende schulden 0  0

  533.254  489.622

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa  88.821  119.258 

  444.433  370.364

Kortlopende schulden 1.256.732  1.417.173

Vorderingen -250.668  -266.384

  1.006.064  1.150.789

Saldo geldmiddelen  1.450.497  1.521.153

2. Bestuur
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Beleid vrij besteedbaar 
eigen vermogen

2.3

De Stichting heeft per balansdatum een vrij 

besteedbaar eigen vermogen van € 495.254

Dit vermogen wordt vergroot door toevoeging van een 

positief resultaat dan wel verkleind door onttrekking van een 

negatief resultaat in het lopend boekjaar. Dit is wenselijk, 

daar de inkomsten van de Stichting jaarlijks wisselen. De 

Stichting is niet altijd in staat om direct en in gelijke tred 

haar uitgaven te verlagen. Een vrij besteedbaar vermogen 

van 15% van de gemiddelde inkomsten over de afgelopen 

3 jaren is gebruikelijk in de Welzijnssector. Tevens is dit het 

minimum om toekomstige schommelingen in inkomsten te 

kunnen opvangen.

Financiële instrumenten en beleggingen
De Stichting heeft geen beleggingen in aandelen, 

obligaties en dergelijke. Het is beleid dat de Stichting haar 

overtollige geldmiddelen op een spaarrekening zet. De 

Stichting hanteert het beleid dat alleen spaarrekeningen 

worden aangehouden bij banken die vallen onder het 

depositogarantiestelsel . De Stichting heeft de spaarrekening 

bij een andere bank dan haar lopende rekening. Er wordt 

overwogen om in de toekomst het risico te beperken dat de 

Stichting spaargeld kwijtraakt, dat niet vergoed wordt op 

basis van het depositogarantiestelsel bij faillissement van 

een bank.

Solvabiliteit en liquiditeit
Solvabiliteit = EV/TV (EV, KVV LVV)* 100%

Bij een gezond bedrijf moet de solvabiliteit minimaal 25 tot 

40% zijn. Solvabiliteit laat zien in hoeverre een Stichting 

afhankelijk is van schuldeisers.

Solvabiliteit SWL
2015 480.122/1.906.795 = 25,2%

2016 495.254/1.789.986 = 27,7% 

Debt ratio
Debt ratio = VV (KVV en LVV)/TVV* 100%

De vuistregel voor geldschieters is dat dit maximaal 80% 

mag zijn. De debt ratio geeft aan in welke mate de totale 

activa zijn gefinancierd met vreemd vermogen.

Debt ratio SWL
2015 1.417.173/1.906.795 = 74%

2016 1.256.732/1.7889.986 = 70%

Current ratio
Current ratio: Vlottende activa/KVV

Current ratio geeft aan in hoeverre je bijvoorbeeld je 

kortlopende schulden kunt aflossen zonder dat je daarvoor 

nieuwe financiële bronnen moet aanboren. De current ratio 

moet minimaal 1 zijn, liefst hoger.

Current ratio SWL
2015 1.787.537/1.417.173 = 1,26

2016 1.701.165/1.256.732 = 1,35

2. Bestuur
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Risicoparagraaf

2.4

De financiële basis van de organisatie is gezond. 

Ook is de organisatie in control daar waar het 

budgetbewaking en reageren op mogelijke 

budgetoverschrijdingen betreft. 

In 2016 is gebleken dat de organisatie in staat is goed in 

te spelen op een veranderende opdrachtenportefeuille 

en daarmee veranderende financiering. Ook heeft de 

organisatie aangetoond in personele zin deze gewijzigde 

opdrachtenportefeuille kwalitatief uit te kunnen voeren. 

De conclusies in, de in opdracht van de Raad van Toezicht 

uitgevoerde, externe doorlichting door BMC zijn hier een 

bevestiging van. De aanbevelingen die door BMC zijn 

gedaan, hebben we in 2016 opgepakt. 

Externe communicatie was een belangrijk aandachtspunt. 

Door externe expertise en interne coaching van 

medewerkers is hier in 2016 belangrijke vooruitgang 

geboekt. Er is een publieksversie van het jaarverslag 

verschenen en met de gemeenteraad gedeeld. Tevens is 

ingezet op deskundigheid van personeel. 

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat gedurende 

het exploitatiejaar door de gemeente Lelystad nieuwe 

opdrachten en hiermee samenhangende budgetten worden 

beschikt. Dat betreft substantiële bedragen. De daarmee 

samenhangende personele inzet van medewerkers is soms 

niet mogelijk op moment van beschikken. Met de gemeente 

Lelystad is goed overleg mogelijk over het meenemen van 

niet ingezette middelen naar een volgend boekjaar.

Omdat telkens per begrotingsjaar budget- en 

prestatieafspraken worden gemaakt, is een behoorlijke 

personeelsformatie noodzakelijk met tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten, de zogenaamde flexibele schil. 

Deze noodzakelijke flexibele schil staat echter op gespannen 

voet met kwaliteit van dienstverlening en gewijzigde 

arbeidswetgeving. Aan medewerkers mag slechts tweemaal 

een tijdelijke arbeidsovereenkomst geboden worden en ze 

dienen daarna een vaste overeenkomst te krijgen. Ook staat 

een noodzakelijk flexibel personeelsbestand op gespannen 

voet met goed en verantwoord werkgeverschap en meer 

arbeidsgarantie. 

2. Bestuur
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Toekomstparagraaf

2.5

Een extra risico vormt het besluit van de gemeenteraad 

van Lelystad om kavels in het sociale domein te gunnen 

door middel van aanbesteding. Het betreft vooralsnog een 

opdracht met extra nieuwe financiering, maar wanneer deze 

trend wordt doorgezet op reeds bestaande opdrachten (die 

nu nog telkens elk begrotingsjaar worden beschikt) ontstaat 

het risico dat huidige opdrachten van de gemeente Lelystad 

aan Welzijn Lelystad gegund worden aan een andere partij 

of partijen. Strategische personeelsplanning zal in 2017 

dan ook een belangrijk onderwerp binnen de organisatie 

vormen. 

De ontwikkeling van het Jeugd- en Gezinsteam stelt ook 

institutionele kaders aan de orde. Het financieel invoegen 

van het Jeugd Preventie Werk binnen JGT’s leidt tot 

inkomstenverlies en daarmee minder dekking van overhead 

binnen de organisatie. Niet alleen om financiële redenen 

maar vooral om inhoudelijke redenen vinden we deze 

ontwikkeling niet wenselijk. Een sterke samenwerking en 

samenhang en hiermee ontwikkelende versterking van de 

basis in het domein heeft sterke voorkeur.

In 2016 werd de gemeente Lelystad en daarmee ook Welzijn 

Lelystad, geconfronteerd met een grote instroom van 

asielvragers. Daarnaast zijn twee locaties aangewezen voor 

noodopvang van ruim 500 mensen. Deze noodopvang en 

de huisvesting van 27 Eritrese jonge mannen heeft geleid 

tot veel burgerinitiatieven. Welzijn was sterk betrokken bij 

de opvang in het hotel op het vliegveld. Daarnaast is Welzijn 

verantwoordelijk voor de maatschappelijke en juridische 

begeleiding van asielzoekers met een verblijfstatus die zijn 

toegewezen aan de gemeente Lelystad. Dat heeft in 2016 

geleid tot het aannemen van extra personeel. De afname van 

asielaanvragen en daarmee samenhangende taakstelling 

van de gemeente Lelystad maakt dat we ook bij VWL zullen 

moeten afschalen. 

In 2016 hebben we ingezet op professionalisering van het 

beheer van MFA’s door middel van geschoold en betaald 

beheer. De inzet van vrijwilligers en de bevordering van 

vrijwillige medewerkers blijven essentieel. Punten van 

aandacht in 2016 waren de veiligheid van personeel en 

vrijwilligers en de tekorten op de horeca opbrengsten. 

E.e.a. heeft geleid tot de invoering van cameratoezicht. 

Een belangrijke taakstelling voor de landelijke welzijnssector 

wordt de aansluiting op de zorg. De aansluiting en 

borging van informele en formele zorg wordt in 2017 

een belangrijk aandachtspunt. Welzijn heeft hier al een 

initiërende positie. We noemen in dit kader het hernieuwde 

mantelzorgconvenant. 

Het medewerkersonderzoek heeft eind 2015 plaatsgevonden 

en in 2016 is er een vervolgonderzoek geweest. Deze 

zogenaamde Quick Scan had als doel te onderzoeken of de 

organisatie naar aanleiding van de genomen maatregelen al 

op de goede weg is.

In 2017 willen we wederom een klanttevredenheids-

onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau.

Lelystad, 26 januari 2017

J.H. Dekker, directeur-bestuurder

2. Bestuur
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Begroting 2017

2.6

Begroting 2017 Realisatie 2016

 € €

Baten 6.020.638 5.313.691

Lasten

Personeelslasten 3.801.763 3.354.093

Overige personeelslasten 196.500 186.301

Huisvestingslasten 406.586 422.942

Kantoorlasten* 177.250 181.431

Algemene lasten* 138.000 139.536

Automatiseringslasten* 107.500 146.387

Lasten WWB participatieproject 34.000 34.000

Lasten Sociale Wijkteams 375.500 134.510

Lasten MEE 8.750 7.000

Juridische lasten VWMN 75.000 75.061

Afschrijvingen mva 41.929 33.922

Financiële baten en lasten 4.500 1.842

Activiteitenlasten 642.531 616.895

Bijzondere baten 0 -37.361

Bijzondere lasten 0 2.000

 6.009.810 5.298.559

  

Resultaat 10.829 15.132

2. Bestuur

•  In 2017 worden de automatiseringslasten apart weergegeven en niet meer als onderdeel van de kantoorlasten. Om de cijfers goed te kunnen vergelijken, zijn de 
genoemde lasten in bovenstaand overzicht ook apart weergegeven.
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Raad van 
Toezicht

3

15

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van de Stichting Welzijn 

Lelystad. De Raad toetst de activiteiten van de directeur/bestuurder en van de 

organisatie als geheel aan de eisen die door de wetgever en de samenleving aan 

de Stichting worden gesteld. De Raad en de individuele leden staan de directeur 

gevraagd en ongevraagd met adviezen terzijde. De leden van de Raad van 

Toezicht voeren hun taken uit vanuit een onafhankelijke positie. Alle leden zijn 

maatschappelijk en/of professioneel actief in de gemeente Lelystad en hebben 

daardoor goed inzicht in het werkveld van Welzijn Lelystad. 
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Samenstelling 
Raad van Toezicht

3.1

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die voor een 

periode van vier jaar worden benoemd en eenmaal 

herbenoembaar zijn. De voordracht en benoeming van de 

leden geschiedt op basis van een door de Raad opgesteld 

profiel. Twee leden van de Raad worden benoemd op 

voordracht van de Cliëntenraad en op voordracht van de 

Ondernemingsraad. Per balansdatum was de Raad van 

Toezicht als volgt samengesteld:

De heren TH. Grootjen en P.J. van der Mee hebben conform 

het rooster van aftreden met ingang van 1 januari 2017 de 

Raad verlaten. Na een vacaturemelding in diverse kranten 

zijn de heren P.F. Hekking (Financiën) en I.J.W. Valk (HRM en 

juridische zaken) per 1 januari 2017 benoemd als lid van de 

Raad. De heer J. Leentvaar heeft het voorzitterschap van de 

heer Th. Grootjen overgenomen.

Naam en functie Hoofdfunctie Nevenfuncties Vanaf

Theo Grootjen
voorzitter

Gepensioneerd  § Lid Raad van Toezicht 
Flevomeerbibliotheken 

 § Bestuurslid Stichting Centrum 
Biologische Landbouw Lelystad

 § Lid RvT Ontdekhoek Nederland 
te Lelystad (tot 1 juli 2016)

 § Lid adviesraad Stichting De 
Wilde Wijngaard te Lelystad

 § Lid programmacommissie 
Insula Flevum te Lelystad

Jan 2010

Peter van der Mee
portefeuille Financiën 

en Economie

Manager Middelen, Concern voor 

Werk, Lelystad

 § Penningmeester Stichting 
Talentontwikkeling leerlingen 
van het Hervormd Lyceum 
West, Amsterdam

Jan 2010

Naam Functie/specialisme Benoemd Aftredend
Th. Grootjen voorzitter 01-01-2010 31-12-2016

J. Leentvaar HRM, voordracht OR 01-01-2016 31-12-2019*

P.J. van der Mee financiële economische zaken 01-01-2010 31-12-2016

M.A.E. van der Waal juridische zaken, welzijn en zorg, voordracht Cliëntenraad 01-01-2010 31-12-2017

E. van der Zee organisatie 01-01-2015 31-12-2018*

* = herbenoembaar.

Raad van Toezicht 2016

3. Raad van toezicht
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3.1

Naam en functie Hoofdfunctie Nevenfuncties Vanaf

Jan Leentvaar
voorzitter

EM Prof. Watermanagement 

UNESCO-IHE, Delft

 § Lid RvT Flevolandschap

 § Lid RvT Stichting Natuur 
en Milieufederaties

 § Voorzitter Vereniging 
Zorgboerderijen Flevoland

Jan 2017

Marieke van der Waal
portefeuille zorg

Directeur van Leyden Academy 

on Vitality and Ageing, Leiden

 § Lid RvT Coloriet, voorzitter 
kwaliteitscommissie

Jan 2010

Esther van der Zee
portefeuille organisatie

Directeur bestuurder Solidez, 

Wageningen

 § Beeldend kunstenaar, coach Jan 2015

Iwan Valk
portefeuille HRM en 

juridische zaken

Gemeentesecretaris/directeur 

Gemeente Noordoostpolder

 § Voorzitter RvT Stichting 
Servicecentrum Flevolandse 
Bibliotheken

Jan 2017

Peter Hekking
portefeuille financiën 

en economie

Senior Strategy Consultant 

ServiceNow

Jan 2017

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onbelaste 

vergoeding van € 2.000. De voorzitter ontvangt een 

onbelaste vergoeding van € 3.000.

De rol van de voorzitter
De voorzitter stelt in overleg met de directeur de agenda 

vast en leidt de vergaderingen van de Raad. Hij draagt zorg 

voor een adequate informatievoorziening aan de overige 

toezichthouders en zorgt dat er voldoende tijd is voor een 

zorgvuldige besluitvorming. Hij initieert de zelfevaluatie van 

de Raad van Toezicht en het functioneringsgesprek met de 

directeur.

Raad van Toezicht 2017

3. Raad van toezicht
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Verslag 
Raad van Toezicht

3.2

Werkwijze
Binnen de Raad zijn geen deelcommissies benoemd. 

Gegeven de aard en de omvang van de Stichting vindt 

voorbereiding, behandeling en besluitvorming door 

de gehele Raad plaats. De bespreking met de directeur 

aangaande zijn functioneren heeft overigens wel met een 

afvaardiging van de Raad plaatsgevonden, bestaande uit 

de voorzitter en een lid van de Raad. Jaarlijks worden het 

managementteam en de ondernemingsraad uitgenodigd 

om vanuit hun positie informatie te verstrekken over de 

organisatie en de uitvoering van het takenpakket. Ieder jaar 

evalueert de Raad het eigen functioneren.

Inhoudelijke punten
De RvT is aanwezig geweest bij het werkbezoek van 

de gemeenteraad bij het sociaal wijkteam Zuidoost in 

samenwerking met het gezondheidscentrum. Dit bezoek 

vond in juni 2016 plaats. Ook heeft de RvT deelgenomen aan 

het kennismakingsbezoek van de nieuwe burgemeester aan 

Stichting Welzijn.

De samenwerking van de Stichting Welzijn in “Lelykracht” 

met de Kubus, het Sportbedrijf en de Flevomeer Bibliotheek 

heeft ertoe geleid, dat de RvT bij verschillende presentaties 

over “Lelykracht” aanwezig is geweest.

De integratie van vluchtelingen in de Lelystadse samenleving 

is regelmatig aan de orde geweest tijdens de vergaderingen 

van de RvT.

Deskundigheidsbevordering
Bij de samenstelling van de Raad is er voor gezorgd 

dat zowel organisatorische, financiële, juridische, als 

strategische deskundigheid beschikbaar is. Om goed 

geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen binnen 

de sector zijn alle leden van de RvT lid van de NVTZ, de 

vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn. De 

leden van de Raad hebben ook in 2016 deelgenomen aan 

regionale en landelijke bijeenkomsten van de NVTZ.

De bijeenkomsten van de 
Raad van Toezicht 
In het jaar 2016 heeft de Raad negen keer vergaderd. 

Onderwerpen op de agenda waren:

 § begroting, jaarrekening, accountantsverslag 
en kwartaalrapportages;

 § visiedocument, informatieprotocol en de 
integratie van het vluchtelingenwerk;

 § de evaluatie van het medewerkersonderzoek;

 § communicatie & pr;

 § en het externe onderzoek naar het 
functioneren van de organisatie. 

In november is een deel van de bijeenkomst gewijd aan 

de zelfevaluatie van de Raad. Verscheidene leden van de 

Raad hebben de personeelslunches bijgewoond waar 

medewerkers van de organisatie hun werkzaamheden 

nader hebben toegelicht. Uit het geheel aan informatie blijkt 

volgens de Raad dat de organisatie de beschikbaar gestelde 

gelden efficiënt heeft besteed.

In het verslagjaar heeft de Raad de volgende besluiten 

genomen:

 § goedkeuring van de jaarrekening 2015;

 § goedkeuring van de begroting 2017;

Ten slotte
De Raad van Toezicht heeft waardering voor de in 2016 

bereikte resultaten en spreekt hierover zijn erkentelijkheid 

uit tegenover de directeur en alle medewerkers van de 

Stichting Welzijn Lelystad.

3. Raad van toezicht
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Activiteiten 
verslag

4

19

Bijgaand treft u de inhoudelijke jaarrapportage van 2016 aan. Met het oog op 

leesbaarheid hebben we getracht een toegankelijk verslag te concipiëren wat de 

afwijkingen weergeeft t.o.v. de productafspraken zoals die gemaakt zijn met de 

gemeente Lelystad. We zijn benieuwd naar uw reacties en suggesties.
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Inleiding

4.1

Belangrijke leidraad voor onze inzet zijn de 

programmalijnen van de gemeente Lelystad. Onze Wmo-

opdrachtenportefeuille wordt inhoudelijk gevuld met 

hetgeen de gemeente in haar programma ‘Iedereen doet 

mee’ als doelen heeft geformuleerd. Het stepped-care- 

principe, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en 

participatie vormen uitgangspunten voor activiteiten en 

handelen van medewerkers. Sociale wijkteams maar ook 

bijvoorbeeld het project Overstag, dat bewoners met een 

afstand tot de arbeidsmarkt stimuleert tot participatie 

in de vorm van deelname aan activiteiten of zo mogelijk 

vrijwilligerswerk. Dit geldt ook voor de maatschappelijke 

begeleiding van vluchtelingen, waarbij in samenwerking 

met de bibliotheek in Huis voor Taal, taalonderwijs als 

participatiemiddel wordt ingezet.

‘Leefbare stad’ en ‘veilige stad’ zijn thema’s waar het 

opbouwwerk zich door laat leiden. Zij faciliteren en 

ondersteunen immers bewonersinitiatieven in buurten en 

wijken.

In het kader van ‘Op weg naar talent’ hebben 

jeugdpreventiewerk en jongerencoaches als belangrijke 

doelstelling het zo vroeg mogelijk interveniëren wanneer 

zich signalen voordoen die wijzen op problemen bij 

jongeren in het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs 

en op het MBO-college.

4. Activiteitenverslag
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Organisatie

4.2

4. Activiteitenverslag

4.2.1 Personeel

Personele bezetting 

In 2016 zag ons personeelsbestand er als volgt uit:

Personeelsopbouw  Leeftijdsopbouw 
Aantal man 26 Tot 25 4

Aantal vrouw 69 25-30 4

Totaal 95 30-35 15

Aantal vast  47 35-40 13

Aantal tijdelijk 36 40-45  8

Aantal gedetacheerd 10 45-50 14

Aantal externe inhuur 2 50-55 10

Aantal part time  86 55-60 18

Aantal full time 9 60 en 60+ 9

Verzuim 
Het ziekteverzuimpercentage is wederom lager dan in het 

jaar daarvoor, namelijk 2,4% in 2016 ten opzichte van 3,3% 

in 2015. Het verzuimbeleid van Welzijn Lelystad is gericht op 

preventie en maatwerk. 

Ontwikkeling 
In 2016 hebben de recente wijzigingen in de cao ertoe geleid dat 

van het loopbaan- en het individuele keuzebudget meer gebruik 

wordt gemaakt. Medewerkers zijn zich meer bewust dat zij per-

manent aandacht moeten hebben voor hun eigen ontwikkeling. 

In 2016 hebben meer medewerkers op verschillende manieren 

gebruik gemaakt van hun budget. Naar aanleiding van het me-

dewerkersonderzoek eind 2015 heeft er in 2016 een vervolgon-

derzoek plaatsgevonden. Deze zogenaamde QuickScan had als 

doel te onderzoeken of de maatregelen die zijn getroffen effect 

hebben geressorteerd. De conclusie was dat de organisatie hier 

op juiste wijze had geacteerd. Aandacht voor de onderwerpen als 

bevlogenheid, productiviteit en leefstijlrisico’s blijft echter gebo-

den. In dit proces wordt de ondernemingsraad nauw betrokken.

Om beter om te gaan met de diversiteit van onze cliënten zijn er 

verschillende trainingen gevolgd op het gebied van benadering 

en bejegening. Ook is er een vaccinatieprogramma en voorlich-

ting aangeboden in verband met het risico op infectieziektes. 

Welzijn Lelystad haalt de toekomst in huis
Welzijn Lelystad vindt het aanbieden van stageplaatsen aan 

jongeren belangrijk. Op iedere afdeling worden er geregeld 

stageplaatsen aangeboden. In 2016 hebben 30 studenten 

van het MBO-college niveau 4 en het HBO stage gelopen. 

Een voormalig stagiair is nu in dienst bij onze organisatie. 

Aan een flitsstage van het VMBO van de SGL bij Welzijn 

Lelystad hebben 60 leerlingen deelgenomen. Doel was om 

jongeren uit het voortgezet onderwijs in een vroegtijdig 

stadium kennis te laten maken met organisaties in de 

welzijnssector met als oogmerk dat opleidingskeuzes beter 

kunnen worden gemaakt. Ook hebben 9 studenten tijdens een 

zogenaamde co-makership onderzoekstage gedaan en hebben 

twee studenten hun eindscriptie over onderwerpen bij Welzijn 

Lelystad geschreven met een positief resultaat tot gevolg.

4.2.2 WIZ-portaal
Het systeem voor ambulante hulpverlening en regievoering in 

het sociaal domein.

Registratie primair proces in WIZ-portaal
Naast het sociaal wijkteam en Jeugd- en Gezinsteam werken de 

onderdelen Jeugdwelzijn en Informele Zorg van Welzijn Lelystad 

ook in WIZ- portaal. Er zijn kritische geluiden van gebruikers ten 

aanzien van de gebruiksvriendelijkheid. Het systeem voldoet niet of 

onvoldoende daar waar het gaat over status van aanmelding, dos-

sieropbouw en waar plannen in het proces worden gemarkeerd. 

Dat heeft tot gevolg dat er niet altijd uniform wordt gewerkt. Naast 

het sociaal wijkteam en Jeugd- en Gezinsteam werken de onder-

delen Jeugdwelzijn en Informele Zorg van Welzijn Lelystad ook in 

WIZ- portaal. Andere onderdelen als opbouwwerk, vluchtelingen-

werk en Overstag worden eveneens aangesloten. Hiermee ontstaat 

er meer een dekkende als ook uniforme werkwijze. Kritiekpunt met 

betrekking tot WIZ portaal is wel het aanpassingsvermogen aan 

onze wensen. Aangezien het een landelijke programmais, hebben 

we hier beperkte invloed op.
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Ondersteunende Diensten

Receptie / 
secretariaat

Manager
Stedelijke Diensten

Informele Zorg

Steunpunt 
Mantelzorg 
Meldpunt 

Vrijwilligerszorg 
Projecten Transitie

Projecten

Huis voor Taal De 
Opstap ROMA

Vrijwilligerscentrale

Vacaturebank 
Trajecten 

Ondersteuning 
Vrijwilligersveld

Jeugdwelzijn

Teamleider

JPW 
Jongerencoach 
Erop AF JongIn 

Lelystad Preventie 
prgr Young Leaders

Financiën en 
Administratie

P&O
Werkgroep PR en 

Communicatie

Organigram 
Welzijn Lelystad
februari 2016

4.3

5. Organisatie
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Raad van Toezicht

Directeur Bestuurder

Vluchtelingenwerk

Maatschappelijke 
Begeleiding

Manager 
Stadsdelen

Stadsdeel Zuid 
(ZW / ZO)

Teamleider

Opbouwwerk 
Sociaal beheer 

MFA Collectieven 
Welzijn op recept 
Buurtbemiddeling

Juridische 
begeleiding

Teamleider

Opbouwwerk 
Sociaal beheer 

MFA Collectieven 
Buurtbemiddeling

Stadsdeel Noord 
(NO / NW)

Kwartiermaker 
Sociaal Wijkteam

Stadsdeel
NO / ZO / NW / ZW

Wijkpunten
Sociaal Wijkteam

OR
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Jeugdwelzijn

4.4

4.4.1 Jeugdpreventiewerk

Omschrijving 
Het Jeugdpreventiewerk (JPW) biedt ondersteuning aan 

leerlingen en hun sociaal systeem. Dit zijn leerlingen op 

het voortgezet (speciaal) onderwijs en het MBO College 

waarbij sprake is van (signalen van) zorg. Deze zorg werkt 

belemmerend in het functioneren op school. De JPW’er 

brengt deze zorg in kaart en inventariseert bij welke 

leefgebieden van de leerling ondersteuning nodig is. Het 

werk is erop gericht zo vroeg mogelijk en zo licht mogelijk 

ondersteuning te bieden om de eigen kracht te versterken 

en te komen tot een gezonde schoolgang. In veel gevallen 

wordt opschaling naar duurdere jeugdhulp voorkomen. 

Naast de leerling wordt ook zijn of haar sociale systeem 

hierbij betrokken. 

Wanneer toch gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, wordt dit 

door de JPW’er georganiseerd via de jeugd- en gezinsteams. 

JPW maakt deel uit van de ondersteuningsstructuur op 

school. JPW is als discipline deskundig op het gebied van 

vroeginterventie om vervolgens te komen tot maatwerk dat 

past bij de voorliggende casuïstiek. Daarbij biedt het JPW 

ook consultatie en advies aan docenten en mentoren in 

het kader van passend onderwijs. Wanneer er sprake is van 

collectieve zorg signalen verzorgt JPW groepswerk om hier 

een passend antwoord op te bieden. 

De JPW’er kan tevens vanuit de afdeling leerplicht 

de opdracht krijgen over te gaan tot een zogenaamd 

veldwerkonderzoek. Dit onderzoek wordt ingezet wanneer er 

onvoldoende zicht is op de context van het verzuimgedrag. 

In gesprek met leerling, ouders en betrokkenen wordt 

bepaald wat nodig is om tot een gezonde schoolgang te 

komen. JPW rapporteert vervolgens aan leerplichtzaken. 

Het veldwerkonderzoek kan leiden tot continuering van de 

begeleiding door JPW om zodoende een vervolgtraject op 

te starten.

Doel
Vroegtijdig, op maat en resultaatgericht interveniëren op 

casuïstiek die risicodragend is voor (verder) disfunctioneren 

op school en de verdere ontwikkeling van de jongere. Het 

werk richt zich met name op het voorkomen van duurdere 

zorg.

Ontwikkelingen
De integratie van Centrum Jeugd en Gezin en de Jeugd- en 

gezinsteams alsmede het beleidsplan “Versterken van 

de pedagogische basis”, is aanleiding geweest om JPW 

vanwege deskundigheid op het gebied van preventie hierbij 

te laten aansluiten. De volgende punten staan daarbij op de 

werkagenda:

Positionering VO
JPW maakt primair onderdeel uit van het huidige 

ondersteuningsteam op school en is de schakel tussen 

onderwijs, buurt en wijk, SWT en JGT. Naar behoefte sluit 

het JPW aan bij spreekuren in de wijk en is daarmee de 

professionele verbinder van binnen school naar buiten en 

vice versa. 

Inhoud van het werk
 § JPW heeft een plek in het handelingsgericht 

werken (HGW) vanuit de eigen discipline;

 § JPW heeft individuele contacten met leerlingen 
die kortdurend en preventief van aard zijn;

 § Snel analyse gericht op stepped-care-model 
(eigen kracht-sociaal netwerk-collectief- zorg);

 § JPW heeft zowel binnen als buiten school 
een consultatie- en adviesrol als het 
gaat om opgroeien en opvoeden;

 § JPW werkt stedelijk en biedt preventieprogramma’s 
(collectieven) zowel binnen als buiten 
school in samenhang met ander aanbod 
en coördineert de preventiewinkel;

4. Activiteitenverslag
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4.4

 § JPW biedt maatwerk door te worden ingezet op 
verschillende scholen in het V(S)O afhankelijk 
van de casus maar ook van de individuele 
ervaring en deskundigheid van de werker.

Specifiek Roma JPW
In 2016 zijn 17 leerlingen waarvan één woonachtig in 

Swifterbant begeleid door het JPW. Ondanks dat drie 

leerlingen geen toestemming kregen deel te nemen aan 

het traject, kwamen zij in beeld door de groepstrainingen 

Girls’ Choice en Rots en Water. Daardoor lijken 

ouders in toenemende mate open te staan voor deze 

groepstrainingen. 

De samenwerking met de SVOL scholen en Groenhorst is 

geïntensiveerd en de lijnen zijn korter. JPW wordt beter op de 

hoogte gehouden van leerprestaties, absentie en incidenten. 

Dit is nodig om doeltreffend te kunnen doorpakken. 

Er hebben met zeven leerlingen meerdere ‘rond de tafels’ 

plaatsgevonden met verschillende ketenpartners en, indien 

haalbaar, samen met de ouders. De absentie blijft echter 

hoog. De beleving van lichamelijke klachten lijkt binnen 

deze doelgroep een bepalende rol te spelen. Dit is en blijft 

een aandachtspunt. 

Met acht leerlingen zijn preventieve leerplichtgesprekken 

gevoerd. Bijna de helft van deze groep leerlingen maakte dit 

jaar onderdeel uit van conflictsituaties waarbij dóór en tegen 

hen fysiek geweld werd gebruikt. Er is wel verbetering te 

zien hoe deze conflicten vervolgens opgelost worden en er 

doorgepakt wordt om gedragsverandering in gang te zetten. 

Er is een toename (6) van jongeren die een stagetraject 

hebben doorlopen. Afgelopen jaar was het schrijven van een 

CV en motivatiebrief onderdeel van de begeleiding. Gevolg 

was dat twee jongeren ook daadwerkelijk een bijbaantje 

hebben weten te vinden. Korte lijnen tussen JPW en 

arbeidstoeleiding zorgen ervoor dat leerlingen sneller naar 

de arbeidsmarkt kunnen doorstromen. 

Het contact met ouders blijft wisselend. Echter waar het 

contact eenmaal is gelegd daar is het contact positief. Ouders 

zoeken zelf contact en formuleren zelf een hulpvraag.

Eind december 2016 zijn er 162 trajecten JPW 

in behandeling. 

4.4.2 Jongerencoach

Omschrijving
De rol van jongerencoach van Welzijn Lelystad kenmerkt 

zich door een laagdrempeligheid door een toegankelijk 

ondersteuningsaanbod ten behoeve van kwetsbare 

jongeren tot 23 jaar. Het aanbod varieert van een kortdurend 

advies en ondersteuning voor alle jongeren. Verder bieden 

zij crisisinterventies en begeleiding gericht op onder meer 

dakloze jongeren en jongeren die voortdurend met politie en 

justitie in aanraking komen (recidivisten). De jongerencoach 

werkt op de plekken waar jongeren te vinden zijn. Hierbij 

wordt multidisciplinair samengewerkt met collegae-

instanties. Ook maakt de jongerencoach onderdeel uit van 

het “Eropaf-team”. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 

het bereiken en ondersteunen van kwetsbare 17+ jongeren. 

De werkzaamheden hebben betrekking op ambulante 

en vooral praktische ondersteuning aan jongeren en hun 

sociale systeem. Het team zorgt er vanuit casuscoördinatie 

voor dat er, indien nodig, gespecialiseerde hulp snel bij 

betrokken wordt. Wanneer een jongere onderwijs volgt is er 

een directe relatie met het JPW.

Doel
Verbeteren van de algehele sociale, economische en 

maatschappelijke positie en ontwikkeling van jongeren. 

4. Activiteitenverslag
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Ontwikkelingen
De afgelopen periode is de leeftijdsgrens om in aanmerking 

te komen voor een ondersteuningstraject flexibeler 

geworden. Gevolg hiervan is dat jongeren van onder de 

17 jaar ook worden aangemeld. Door jongeren eerder van 

dienst te zijn, wordt er preventiever gewerkt en kunnen 

grotere problemen in de toekomst wellicht worden 

voorkomen. Dankzij een financiële injectie van het Kansfonds 

is het Maatjesproject gestart. Een vrijwilliger wordt gekoppeld 

aan een jongere tijdens de begeleiding van het Eropaf-team. 

Deze biedt zowel praktische ondersteuning alsmede nazorg 

wanneer het traject wordt afgerond. Helaas is door personele 

problematiek het maatjesproject nog onvoldoende tot zijn 

recht gekomen. Daar zijn maatregelen voor getroffen. Per 

2017 is er een nieuwe medewerker aangesteld om het project 

daadwerkelijk uit te voeren.

Kwintes is thans uitvoerder van Kamers met Kansen. Nu 

kunnen jongeren zonder indicatie ook begeleid wonen. Door 

sommige jongeren vanuit de Eropaf-trajecten wordt hier 

gebruik van gemaakt. 

De kritiek die jongeren geven na een traject is veelal zeer 

positief. Tijdens evaluaties wordt die waardering op allerlei 

manieren geuit. Vaak is het een eenvoudige: “Dank je 

wel voor alles”. Dergelijke uitspraken, en daar zijn mooie 

voorbeelden van, geven het belang weer van de trajecten 

die de jongeren worden aangeboden en eigenlijk ook de 

noodzaak om hiermee door te gaan.

In 2016 hadden de twee jongerencoaches samen 38 

trajecten in behandeling. In die periode werden 24 trajecten 

afgesloten. Bij negen van hen houden we de ‘vinger aan de 

pols’. Er zijn twee jongeren die zijn overgenomen door het 

Eropaf-team. Aantal lopende zaken is 15.

Vanuit Erop Af zijn er in totaal 73 nieuwe trajecten gestart en 

zijn er 55 trajecten positief afgesloten. Begin 2017 zijn er bij 

Erop Af 43 trajecten in behandeling.

4.4.3 JongInLelystad

Omschrijving
JonginLelystad is een digitale plek waar jongeren terecht 

kunnen voor uiteenlopende informatie en advies en waar 

deskundig, feitelijk, accuraat en begrijpelijk antwoord wordt 

gegeven. De mogelijkheid bestaat om zelf informatie te 

zoeken en ondersteuning te krijgen bij het interpreteren 

en toepassen van de informatie. JongInLelystad draagt 

bij aan de informatievoorziening voor jongeren. Dit wordt 

kracht bijgezet door jeugdparticipatie. Dankzij een vrijwillige 

jongerenredactie komen thema’s die nadrukkelijk jongeren 

aangaan steeds meer aan de orde.

JongInLelystad biedt de mogelijkheid een hulpvraag te 

stellen aan een jongerencoach, die daar doorgaans zeer snel 

op kan reageren.

Doel
Informatie toegankelijk maken voor en ter beschikking 

stellen aan jongeren, om hun ontwikkeling naar 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen en ter 

preventie van problemen op materieel en immaterieel 

gebied.

Zichtbaarheid
De inzet is er voor een belangrijk deel op gericht om de 

zichtbaarheid en bereikbaarheid van JonginLelystad binnen 

Lelystad te vergroten. Het doel is uiteindelijk dat 60% van 

de in Lelystad wonende jongeren, in de leeftijdscategorie 

14 t/m 17 jaar JonginLelystad kent. De meting zal 

plaatsvinden door gesprekken met jongeren te voeren.

Jongerenredactie
De intentie om de jongerenredactie te verzelfstandigen heeft 

al resultaat opgeleverd. Er zijn inmiddels twee redactieleden 

die zelfstandig items voorbereiden, opnemen, monteren 

en plaatsen op ons Youtube-kanaal. Van deze twee leden 

is er een die tijdens Dancetour een coördinerende rol 
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toegewezen kreeg. Dit ging zo goed dat de projectleiders 

besloten dat dit redactielid tijdens de vergaderingen de rol 

als voorzitter steeds meer zal gaan overnemen. 

Professionele video’s
Van de reportagereeks ‘Bekende Lelystedelingen’ zijn er 

inmiddels drie afleveringen gepubliceerd. Daarnaast is er 

nog een aftermovie van Dancetour online gegaan en zijn 

er leden de straat op gegaan met de vraag: “Wat is jouw 

verborgen talent?”. De filmpjes worden massaal geliket, 

gedeeld en bekeken. 

Opzetten fotografieclub
Ook hier zijn vorderingen gemaakt. Inmiddels zijn er twee 

fotografen in onze redactie die een aantal reportages 

hebben gemaakt van verschillende evenementen/feestjes 

die in Lelystad hebben plaatsgevonden. De website en 

Facebook bevat weer een continue stroom aan fotoalbums.

We  Lelystad
Met de redactie is besloten om vooral een positief beeld te 

geven van wat er allemaal te doen is in onze gemeente. Dit 

gebeurt zowel in beeld als tekst.

4.4.4 Gastlessen Jeugd en 
veiligheid

Omschrijving
Jeugdwelzijn heeft een vraaggericht aanbod van 

preventieactiviteiten gericht op preventie van criminaliteit 

en ongewenst gedrag. In overleg met de vragende 

organisatie wordt een programma op maat aangeboden. 

Een scala aan preventieactiviteiten die op scholen en 

in buurten en op behoefte kan worden aangeboden en 

uitgevoerd. Buurten variëren en scholen in die buurten 

maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Buurten en 

wijken kennen meestal ook verschillen in (mate van) zorg 

en problematiek. Dit aanbod moet dienen om op allerlei 

vragen te kunnen anticiperen. Het onderbrengen van 

diverse preventieve activiteiten bij een team jeugdwelzijn-

professionals voorkomt versplintering van het aanbod. 

Bovendien kan direct een combinatie van thema’s worden 

gepresenteerd hetgeen het pedagogisch effect aanzienlijk 

vergroot. Met andere aanbieders van preventieprogramma’s 

wordt de inhoudelijke afstemming gezocht. 

Doel
Jongeren weerbaar maken tegen groepsdruk en verleidingen 

die risicodragend zijn voor de ontwikkeling.

Ontwikkelingen
Drie medewerkers zijn gecertificeerd als nationaal 

mediacoach en daarmee in staat om in het onderwijs 

aandacht te besteden aan mediawijsheid. Op verzoek van 

het onderwijs en politie worden er interactieve gastlessen 

verzorgd en wordt docenten/mentoren geadviseerd hoe 

om te gaan met dit onderwerp in hun lesprogramma. Met 

de Flevomeerbibliotheek is er een samenwerkingsverband 

ontstaan om te komen tot een positieve beweging 

mediawijs Lelystad. Hierbij informeren ouders en jongeren 

zélf, anderen over bijvoorbeeld het gebruik en risico’s 

van sociale media. Op de SGL zijn jongeren zelf gestart 

een lesprogramma mediawijsheid te ontwikkelen. Met 

Tactus-verslavingszorg en Bureau Gelijke Behandeling 

is een verkenning gestart om zowel de inhoud als de 

programmering op elkaar af te stemmen. Ook hebben er 

diverse groepstrainingen plaatsgevonden als Girls’ Choice en 

Rots en Water. 

In 2016 hebben er 70 preventieactiviteiten (gastlessen, 

trainingen, ouderavonden) plaatsgevonden. 

JongInLelystad heeft eind 2016 6 actieve 

redactieraadsleden en heeft op de website een totaal 

aantal nieuwe bezoekers van 10.424 en 1.819 facebook 

volgers, 343 Instagram volgers en 1.212 twitter volgers.
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Vrijwilligerscentrale

4.5

4.5.1 Samenbrengen 
vrijwilligers en organisaties - 
Vrijwilligersvacaturebank

Omschrijving 
De vacaturebank bemiddelt tussen vraag en aanbod van 

vrijwilligerswerk. De vacaturebank toetst het aanbod van 

vacatures, onderhoudt proactief contact met organisaties en 

heeft structureel aandacht voor het werven en matchen van 

vrijwilligers. 

Doel
Samenbrengen van vrijwilligers en maatschappelijke 

organisaties door middel van een breed spectrum van 

dienstverlening.

Ontwikkelingen
Als centraal punt van vrijwilligerswerk voor inwoners en 

organisaties willen we de kwaliteit van onze dienstverlening 

voortdurend verbeteren. Er zijn prestatie indicatoren 

opgesteld die inzicht geven op onderdelen waar we kwaliteit 

feedback op wensen. In het kader van de tegenprestaties is 

de samenwerking met het Werkbedrijf tot stand gekomen. 

Vrijwilligervacatures die langer dan drie maanden open staan 

worden (met toestemming van de organisatie) doorgezet naar 

het Werkbedrijf om kandidaten voor de tegenprestatie op te 

selecteren. We zijn van mening dat het anno 2016 tijd is om 

de vrijwilligerscentrale te “upgraden”. 

Diverse ontwikkelingen vragen om een nog stevigere en 

meer herkenbare plek, waar alles dat met vrijwilligerswerk 

te maken heeft, bij elkaar komt. Een “shopping mall” voor 

vrijwilligerswerk, organisaties en het bedrijfsleven dat we 

“Lelystad Doet” noemen. De stappen tot ontwikkeling zijn 

daartoe gezet en zal in 2017 gelanceerd worden. 

In 2016 zijn er via onze vacaturebank 170 mensen 

bemiddeld naar vrijwilligerswerk.

4.5.2 Vrijwilligerswerk voor 
specifieke doelgroepen

Omschrijving
Voor sommige inwoners is participatie niet vanzelfsprekend 

doordat zij bijvoorbeeld een (lichte) beperking en/of een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het vrijwilligerswerk geeft 

de betrokkene een zinvolle dagbesteding, zodat hij/zij iets 

terug kan doen voor de wijk/buurt en ook handvatten biedt 

voor persoonlijke groei. Het vereist specifieke expertise om 

deze inwoners goede werkplekken te bieden en bedrijven en 

organisaties te vinden die deze vrijwilligers van een passend 

aanbod kunnen voorzien. 

Overstag biedt dat aanbod. Met Overstag worden mensen met 

een lichte beperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt 

middels een groepsgerichte methodiek begeleid naar 

vrijwilligerswerk. Wanneer het functioneren in een groep niet 

mogelijk blijkt wordt er middels Latent Talent een individueel 

traject gestart. Jongeren zijn de vrijwilligers van de toekomst 

en daarmee ook een specifieke doelgroep. Wij willen 

vrijwilligerswerk bij jongeren dan ook meer stimuleren. 

Doel
Mensen met een lichte beperking en/of grote afstand tot de 

arbeidsmarkt naar vrijwilligerswerk te begeleiden. Daarnaast 

is het doel jongeren te bereiken en enthousiasmeren voor 

vrijwilligerswerk.

Ontwikkelingen
Het aantal vragen naar vrijwilligerswerk voor mensen met een 

beperking neemt toe. Met de betrokken partijen is Overstag 

dan ook geëvalueerd en heeft als belangrijkste opbrengst om 

Overstag door te ontwikkelen voor verschillende doelgroepen 

waarbij er op maat, modulair gewerkt kan worden. De 

werkmethodiek van krachtkoppels is doorontwikkeld waarbij 

vrijwillige coaches niet exclusief vanuit Overstag worden 

ingezet. Ook zijn er vrijwilligerscoaches ingezet op individuele 

vragen. Nieuw aan het traject Overstag is de vrijwillige stage. 

Vrijwilligerswerk betekent volgens de opnemende organisatie 

dat er toch echt werk verzet moet worden. Voor een groep 
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mensen is dit nog een stap te ver waardoor de vrijwillige 

stage een interessant traject is. Ook nieuw is de inzet van 

deelnemers van Overstag bij evenementen in Lelystad. Zij 

maken deel uit van het zogenaamde E-team. 

Met het voortgezet onderwijs is een poging ondernomen aan te 

sluiten bij het project “Young Impact”, een landelijk programma 

om jeugd bij het vrijwilligerswerk te betrekken. Uiteindelijk 

besloot het onderwijs zich helaas uit deze constructie terug te 

trekken waardoor deze aansluiting niet tot stand kwam.

Een belangrijke bijdrage werd geleverd door de inzet van 

vrijwilligers ten aanzien van de vluchtelingen tijdens de 

(tijdelijke) noodopvang in Lelystad. Ook bieden we faciliteiten 

voor vrijwilligerswerk voor alleenstaande minderjarige 

vergunninghouders. In het kader van de tegenprestatie selecteert 

de vrijwilligerscentrale vacatures die langer dan drie maanden 

openstaan en die vervolgens in aanmerking komen voor een 

tegenprestatie door vergunninghouders.

 In 2016 hebben 57 mensen deelgenomen aan het 

Overstag traject. 33 zijn daadwerkelijk gestart met 

vrijwilligerswerk en/of een vrijwillige stage. 12 mensen 

zijn in januari 2017 nog in traject. Resterend aantal is 

voortijdig gestopt. 11 mensen hebben deelgenomen 

aan het E-team en zijn ingezet als vrijwilliger bij 

evenementen. 12 mensen hebben het individueel 

traject Latent Talent gevolgd om hen te leiden naar 

vrijwilligerswerk. zes zijn daadwerkelijk gestart met 

vrijwilligerswerk en twee zijn er begin 2017 nog in traject.

In 2016 zijn er 12 vrijwilligerscoaches actief.

4.5.3 Ondersteuning 
vrijwilligersveld

Omschrijving
Om het algehele vrijwilligerswerk krachtig te houden is 

het nodig hier voortdurend aandacht voor te hebben. De 

vrijwilligerscentrale ondersteunt het vrijwilligersveld. Zo wordt de 

sociale infrastructuur van vrijwilligerswerk in Lelystad versterkt.

Doel
Het geheel van vrijwilligerswerk in Lelystad versterken.

Ontwikkelingen
In het kader van het armoedebeleid is er specifiek voor 

financiële vrijwilligers (van verschillende organisaties) 

een loopbaantraject opgezet waarin kennis en expertise 

wordt gedeeld. De ruim 40 deelnemers hebben dit als 

positief ervaren waardoor er in de 2de helft van het jaar een 

vervolgbijeenkomst heeft plaatsgevonden. Op thematiek zal er 

ook in de toekomst tweemaal per jaar ondersteuning worden 

geboden. Sportsteunpunt en de vrijwilligersacademie bieden 

sportverenigingen en organisaties integrale ondersteuning.

Voor het eerst is er in samenwerking met de gemeente en 

Flevomeerbibliotheek een vrijwilligersmarkt in het stadhuis 

georganiseerd. De grote opkomst van organisaties en 

kandidaat-vrijwilligers vormt aanleiding om dit succesvolle 

evenement opnieuw te organiseren.

Met de Lelystadse Uitdaging is de samenwerking gestart 

om de verbinding tussen het bedrijfsleven en vrijwilligers 

te versterken. Mooi was in dit kader de blijk van waardering 

die de vrijwilligers kregen in de diverse stadsdelen tijdens de 

Nationale Vrijwilligersdag 2016.

Als waardering is aan vier organisaties het boegbeeldje 

uitgereikt. Vanuit de vrijwilligersacademie zijn er 137 

cursussen voor Lelystadse vrijwilligers gegeven met 

een gemiddeld bereik van 25 deelnemers per cursus. Er 

hebben twee netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden. 

Het sportsteunpunt heeft 11 cursussen gegeven waar 70 

verenigingen aan deelgenomen hebben met een bereik 

van 133 deelnemers. Er zijn 50 sportverenigingen en/of 

gemeentelijke afdelingen die in het jaar 2016 gerichte 

informatie hebben gevraagd via e-mail of telefonisch 

aan het Sportsteunpunt. Het Sportsteunpunt heeft 16 

keer een online nieuws en informatiebrief verzonden. 

De Beursvloer heeft in 2016 70 matches tot stand weten 

te brengen.
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Informele Zorg 

4.6

4.6.1 Meldpunt Vrijwilligerszorg - 
Vrijwilligers in de Zorg 

Omschrijving
Het Meldpunt Vrijwilligerszorg kenmerkt zich door de 

inzet van opgeleide zorgvrijwilligers die gekoppeld 

worden aan zorgvragers. Opgeleide zorgvrijwilligers zijn 

wat anders dan sociaal contact via burenhulp of non-

formeel vrijwilligerswerk. Opgeleide zorgvrijwilligers 

maken doelgericht onderdeel uit van het ondersteuning- 

zorgleefplan en weten te handelen in het samenspel tussen 

formele en informele zorg. Om de toenemende vraag aan te 

kunnen wordt er gewerkt met vrijwillige coördinatoren die 

primair zorgen voor de juiste match. 

Doel
Opgeleide zorgvrijwilligers inzetten bij zorgvragers ter 

ondersteuning van de eigen kracht, netwerk versterking, 

professionele zorg en mantelzorgondersteuning.

Ontwikkelingen
Begin 2016 is er gestart met vrijwillige coördinatoren. Zij 

werken aan de juiste koppeling van vrijwilliger en zorgvrager 

uit de verschillende Wmo-doelgroepen. Professionals zijn 

opgeleid volgens de methode “Sociaal netwerk versterking”. 

Hiermee wordt er nog meer gekeken naar wat iemand 

in de positieve zin van het woord zelf kan en/of er een 

sociaal netwerk is (te benutten). Een en ander vanuit een 

positieve bekrachtiging en zelfregie. Er is gestart met een 

e-learningmodule waardoor aspirant-vrijwilligers hun 

werkzaamheden direct kunnen uitvoeren. Wanneer zij 

hiermee klaar zijn, volgen zij nog de basistraining. Het Oranje 

Fonds heeft de aanvraag “Vrijwillige Thuishulp” gehonoreerd 

en is operationeel (in de eerste 9 maanden van het project 

zijn er al 81 aanvragen ingediend ). Met gebruik van de 

GGZ preventiemiddelen zijn vrijwilligers en professionals 

(bij)geschoold in GGZ problematiek.

Eind 2016 zijn er 90 vrijwilligers actief. Zij zijn gekoppeld 

geweest aan 258 hulpvragers, met een totaal aan inzet 

van 7.315 contacturen. 57 hulpvragers staan op de 

wachtlijst om gekoppeld te worden. Met betrekking tot 

de kwaliteitsindicatoren heeft 92% van de hulpvragers 

binnen de gestelde norm van vier weken een intake 

gesprek gehad en 52% binnen twee maanden een 

koppeling. Alle nieuwe vrijwilligers zijn opgeleid 

en zes vrijwilligers hebben deelgenomen aan de 

terugkombijeenkomsten. In ’t Hofje zijn 30 vrijwilligers 

actief met een totaal inzet van 3.284 contacturen.

4.6.2 Steunpunt Mantelzorg - 
Mantelzorg ondersteuning 

Omschrijving 
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronische zieke, 

gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind 

of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak 

langdurig en intensief. Mantelzorgers zijn geen professionele 

zorgverleners, maar bieden zorg omdat zij een persoonlijke 

band hebben met degene voor wie ze zorgen. Doorgaans 

wordt van mantelzorg gesproken als de verzorging meer 

dan acht uur per week duurt, of langer dan drie maanden 

achtereen. Het consulentschap mantelzorg ondersteunt de 

mantelzorger zowel individueel als in bijeenkomsten. 

Doel
Mantelzorgers zodanig ondersteunen dat zij 

mantelzorgtaken kunnen blijven uitvoeren en volhouden. 

De zorgen die zij hebben verlichten en het voorkomen van 

overbelasting. De positie van mantelzorgers versterken, 

zodat zij op een verantwoorde wijze de zorg kunnen 

combineren met een baan, opleiding, gezin en sociale 

activiteiten.
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Ontwikkelingen
De ondersteuning aan mantelzorgers staat niet op zichzelf, 

maar steeds meer in het teken van samenwerking. De 

uitgave van de informele zorgkrant is daar een voorbeeld 

van. Vanuit het mantelzorgconvenant is er voortdurend 

een operationele werkagenda. Aangezien de duur van 

het convenant dit jaar afloopt is er in het najaar met 

organisaties geëvalueerd en zijn zaken bijgesteld. Het 

convenant wordt met nieuwe doelstellingen voor twee 

jaar gecontinueerd. Met Open je Hart is de samenwerking 

gestart om zogenaamde mantelkringen te organiseren. 

De mantelzorgwaardering heeft eraan bijgedragen 

dat meer mantelzorgers zijn bereikt. Zij willen graag 

gebruik maken van de expertise van het steunpunt en 

andere van ondersteuning. De groepsbijeenkomsten 

zijn meer onderverdeeld in lotgenotencontact, 

deskundigheidbevordering en waardering en ontspanning.

In 2016 zijn er 1.235 mantelzorgers geregistreerd. Er 

hebben 93 lotgenoten bijeenkomsten plaatsgevonden. 

Voor mantelzorgers zijn er acht cursussen georganiseerd. 

Bij tien mantelzorgers heeft er respijtzorg plaatsgevonden 

door de inzet van een vrijwilliger. Er zijn 981 aanvragen 

mantelzorg waardering toegekend (859 geldbedrag 

en 122 Lelypas). Aan 43 nieuwe mantelzorgers is 

individuele ondersteuning geboden. Met betrekking tot 

de kwaliteitsindicator heeft 86% van de mantelzorgers 

binnen twee weken een intakegesprek gehad.

4.6.3 Transitiefonds - Informele 
Zorg voor Jeugd 

Omschrijving 
We beschikken over ervaring, expertise en kwaliteit als het gaat 

om de inzet van zorgvrijwilligers en mantelzorgondersteuning 

voor volwassenen in het versterken van eigen kracht, sociaal 

netwerk met als doel vooral “mee te kunnen blijven doen”. 

Waarom ook niet voor jeugd? We bieden in dit kader een 

pakket aan maatregelen ter ondersteuning van de transitie 

jeugdhulp. Het geheel vanuit het uitgangspunt van een 

centrale toegankelijkheid voor professionals en hulpvragers. 

Een optimale inzet van studenten en vrijwilligers als antwoord 

op het versterken van de basis.

Doel
Aandacht voor het signaleren van jonge mantelzorgers 

en deze de passende ondersteuning bieden door het 

zelfvertrouwen van hen te vergroten. We noemen dit 

Powerspots. We koppelen hen waar nodig aan een ‘maatje’ 

en deze inzet dient als ondersteuning van jonge hulpvragers. 

Alles met als doel de opschaling richting jeugdhulp te 

voorkomen.

Ontwikkelingen
Sinds de start werd direct duidelijk dat dit initiatief past 

in de transformatiebehoefte. Het aantal aanvragen voor 

vrijwillige inzet van maatjes voor kinderen en jongeren 

kwam onmiddellijk op gang. Evenals de maatjes voor jonge 

mantelzorgers. De jeugd- en gezinsteams maken reeds 

gebruik van het steunpunt voor advies en aanmelding voor 

ondersteuning van jonge mantelzorgers. De Powerspots 

brengen de individuele ondersteuning naar groepsniveau 

die waardevol worden beoordeeld. Sinds het najaar 
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hanteren we een meetinstrument waarmee we de resultaten 

van de geleverde ondersteuning over 2017 in beeld willen 

brengen. 

Diverse serviceclubs hebben middels activiteiten de jonge 

mantelzorgers een aantal onvergetelijke dagen bezorgd. De 

waardering daarvoor is enorm groot.

De registratie telt 202 jonge mantelzorgers. Er zijn in 

2016 13 maatjes actief (geweest) ter ondersteuning van 

16 jonge mantelzorger en er hebben 18 Powerspots 

plaatsgevonden en twee rots & watertrainingen. Vanuit 

het JGT zijn er 24 jonge mantelzorgers aangemeld.

Er zijn 30 jonge hulpvragers aangemeld. Daarvan zijn er 

15 daadwerkelijk gekoppeld middels een juiste match. 

Bij zes aanmeldingen is het niet gelukt om tot een 

passende match te komen of dat de hulpvrager na de 

aanmelding ervan af ziet. negen jonge hupvragers zijn 

nog in afwachting op een koppeling. In de periode zijn 

er 23 maatjes actief (geweest).

4.6.4 Transitiefonds - meer inzet 
Zorgvrijwilligers mogelijk maken

Omschrijving
De verkennende gesprekken met collega-organisaties als 

InteraktContour, WZF, Coloriet, Icare, Philadelphia en IDO 

hebben geleid tot een samenwerking om te komen tot een 

optimale inzet van zorgvrijwilligers. Dit doe je er niet even 

bij. Door het aanstellen van een procesbegeleider moet de 

samenwerking tussen organisaties naar een hoger plan 

worden getild. Bovendien zal vraag en aanbod van en naar 

zorgvrijwilligers inzichtelijker worden en zal tevens het 

samenspel tussen formele- en informele zorg meer vorm 

krijgen.

Doel
Welzijn Lelystad heeft de verbindende rol om met partijen 

de samenwerking nader uit te werken en te komen tot een 

optimale (kracht)verdeling en inzet van zorgvrijwilligers.

Ontwikkelingen
Vanaf de start zijn er 15 organisaties aangesloten. 

In december 2015 heeft er een netwerkbijeenkomst 

plaatsgevonden waarbij alle partijen betrokken waren. 

Er is een inventarisatie gemaakt naar de wensen en 

verwachtingen van de verschillende organisaties. In 

een overleg met de managers van de organisaties is 

vervolgens de inhoud, werkwijze en proces vastgesteld. 

Er zijn vier werkgroepen samengesteld rondom vier 

centrale thema’s namelijk; het werven van vrijwilligers, 

het opleiden van vrijwilligers, de samenwerking mét en 

ondersteuning ván de zorgvrijwilliger en het beleid. Er is 

gebruik gemaakt van de best practices van de verschillende 

organisaties, bestaande literatuur is geraadpleegd en tot 

slot is er gezocht naar goede voorbeelden uit het land. 

Het basisplan is in september aan het management van 

deelnemende organisaties opgeleverd met voorstellen 

tot besluit. Unaniem hebben de organisaties aangegeven 

de voorgestelde aanpak met elkaar uit te willen voeren. In 

2017 zal dit in een convenant vastgelegd onder de noemen 

“Platform Zorgvrijwilligers”. Er wordt aangesloten bij o.a. 

Lelystad Doet en voor een belangrijk uitvoeringsdeel zal er 

een beroep gedaan worden op het transitiefonds.

Naast de deelnemende organisaties is er een 

klankbordgroep: Een panel van vrijwilligers, GOL, 

Wmo adviesgroep, KBO en cliënten van verschillende 

doelgroepen. De klankbordgroep heeft inspraak 

(zwaarwegend advies) ten aanzien van het basisplan, de 

verdere uitwerking en ontwikkeling van de samenwerking.
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Omschrijving 
Zodra een vluchteling een verblijfsvergunning heeft 

gekregen, mag deze zich in Nederland vestigen. 

Vluchtelingen die een huis toegewezen krijgen in Lelystad, 

ontvangen gedurende de opstartperiode ondersteuning van 

vluchtelingenwerk. Deze begeleiding wordt gegeven door 

getrainde vrijwilligers en stagiaires, onder begeleiding van 

beroepskrachten. In de opstartperiode raken deze nieuwe 

inwoners bekend met de Nederlandse wet- en regelgeving 

en met verschillende (overheids)instanties. Zo leggen zij de 

basis voor hun leven in Nederland. 

Nieuwe Lelystedelingen dienen mee te draaien in onze 

maatschappij. Dat willen zij zelf ook graag. Echter, de weg 

naar volwaardig en actief burgerschap kan lang en moeilijk 

zijn. De maatschappelijk begeleiders van vluchtelingenwerk 

begeleiden hen hierbij middels het opstellen van een 

persoonlijk ontwikkelingsplan en het coachen bij de 

uitvoering ervan. Bij veel cliënten lopen er nog juridische 

procedures, bijvoorbeeld omtrent gezinshereniging. 

Voor hen stelt vluchtelingenwerk juridische begeleiding 

beschikbaar.

Doel
Maatschappelijke begeleiding.

Ontwikkelingen
Sinds september 2016 is vluchtelingenwerk gestart met een 

nieuw, integraal programma voor nieuwe Lelystedelingen 

om hen in staat te stellen de eigen competenties 

in te zetten en te vergroten. Binnen dit programma 

geeft vluchtelingenwerk invulling aan de verplichte 

participatieverklaring. Inzet van dit programma heeft 

negentien cliënten aan vrijwilligerswerk of betaalde arbeid 

geholpen. Drie andere cliënten zijn via dit traject gestart 

met een extern, intensief begeleidingsprogramma richting 

zelfstandig ondernemerschap.

Door de grote vluchtelingenstroom heeft vluchtelingenwerk 

een hoog aantal cliënten in begeleiding gekregen. Dit 

is een grote opgave geweest, maar heeft mede geleid 

tot het behalen van de gemeentelijke taakstelling van 

vergunninghouders. Naast de reguliere aanwas is er 

ingezet op de coördinatie van burgerinitiatief bij de 

twee noodopvangvoorzieningen en op de Gemeentelijk 

Zelfzorgarrangement voor 26 Eritrese vergunninghouders 

in Hotel Airport. Beide projecten zijn met positief resultaat 

afgerond.

Met betrekking tot alleenstaande minderjarige 

vergunninghouders (AMV) is met uitvoerende partijen de 

samenwerking opgestart en wordt een amv’er op 17,5 jarige 

leeftijd in contact gebracht met vluchtelingenwerk. Verdere 

ondersteuning van amv’ers middels de inzet van het sociaal 

wijkteam wordt in 2017 verder opgepakt.

Vluchtelingenwerk werkt aan een vernieuwde werkwijze 

binnen de maatschappelijke begeleiding. Naast de 

praktische ondersteuning wordt intensiever ingezet op 

coaching richting volwaardig burgerschap. Hiertoe wordt 

een opleidingsbudget aangewend om zowel het team 

bestaande uit beroepskrachten en vrijwilligers als het 

professionele netwerk te versterken. 

Vluchtelingenwerk
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Juridische Ondersteuning
Deze dienstverlening wordt ingekocht bij Vluchtelingenwerk 

Midden Nederland. De meest positieve ontwikkeling is 

wel de vernieuwde procedure waardoor vluchtelingen 

binnen twee weken na aankomst in Nederland een BSN 

hebben. Hierdoor kan de begeleiding wel twee tot drie 

maanden sneller opgestart worden. De samenwerking 

met Leger des Heils is verstevigd als het gaat om de 

bed-bad-broodregeling. De IND heeft de regels aangescherpt 

als het gaat om aanvragen machtiging voorlopig verblijf 

(MVV) uit Eritrea. Eritreeërs beschikken vaak niet over de 

officiële documenten waarmee zij de gezinsband tussen 

henzelf en hun gezinsleden kunnen aantonen. 

Omdat de IND steeds minder snel bewijsnood aanneemt en 

als gevolg daarvan minder snel een DNA en/of identificerend 

gehoor aanbiedt wordt de mvv-procedure steeds lastiger. De 

beslistermijn van zes maanden wordt voor deze aanvragen 

niet gehaald. Als gevolg hiervan wachten cliënten al langer 

dan een jaar op een beslissing van de IND inzake hun 

gezinshereniging. Eén van de nieuwe regelingen inzake 

vergoeding voor het vertalen van documenten schrijft voor, 

dat zij zelf de kosten voor vertaling moeten betalen. 

In 2016 hebben 134 nieuwe statushouders / WI’ers (Wet 

Inburgering) maatschappelijke begeleiding ontvangen. 

61 trajecten uit 2015 liepen nog door in 2016. Daarnaast 

begeleiden we 45 kinderen uit gezinnen en zeven AMV’ers. 

Er zijn zes vrijwilligers en drie HBO stagiaires actief.

Lelyhotel Airport : 26 ( = totaal aantal Eritreeërs) trajecten en 

deelname taalgroepen

In 2016 zijn er 82 gezinsherenigingen ondersteund. 

38 zijn er afgerond waarvan 12 afgewezen en 

een resterend aantal is in behandeling. Er zijn 60 

personen voorzien van juridische ondersteuning, 

te denken aan bezwaarschriften, naturalisatie, 

verlenging verblijfsvergunning, vrijwillige terugkeer en 

ondersteuning in het kader van de Bed bad en brood 

regeling. De juridische ondersteuning heeft inmiddels 

vier vrijwilligers.

4.7
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4.8.1. Welzijn in de wijk

Omschrijving
Vanaf 2012 voert Welzijn Lelystad voor de gemeente 

Wmo-kerntaken uit; in samenhang en wijkgericht. We doen 

dat als Welzijn in coproductie met de gemeente, bewoners 

en andere organisaties. Dat zijn zowel partners die wél door 

de gemeente gesubsidieerd worden als partners die dat niet 

worden. En het zijn zowel formele organisaties als informele, 

zoals een bewonersgroep of bewonersinitiatief.

De achterliggende visie komt uit het ‘Nieuwe werken in 

de wijk’, waarin de gemeente destijds heeft geformuleerd 

waaruit de overgedragen taken bestaan. Na 2012 

heeft Welzijn dat verder ontwikkeld om de nieuwe 

Wmo-ondersteuning uit te voeren zoals die onder andere 

in de kadernota Wmo (2014) is omschreven en in het 

uitvoeringsplan Wmo 2016 door de gemeente Lelystad 

concreter is gemaakt. 

Productspecificatie
Welzijn Lelystad levert de volgende producten als Welzijn in 

de Wijk:

 § Sociaal Wijkteams; 

 § Wijkpunten; 

 § Programmering en beheer Multifunctionele 
Accommodaties (MFA);

 § Samenwerking in de wijk en kennis van de wijk;

 § Kwaliteitsimpuls beheer en Collectieve 
arrangementen voor mensen met een beperking 

Deze onderdelen zijn op de volgende pagina’s verder 

uitgewerkt.

4.8.2 Sociaal Wijkteams

Te leveren prestatie
In het productenboek 2016 is de te leveren prestatie 

gekoppeld aan de ‘ontwikkelagenda’; de beoogde 

ontwikkeling van de teams en de werkwijze. Eind 

2015 was het namelijk nog onvoldoende mogelijk om 

met de gemeente kwantitatieve doelen te stellen. De 

ontwikkelagenda bevat aanbevelingen uit de gemeentelijke 

evaluatie van de Sociaal Wijkteams (2015) en bevat 

verbeteringen voor de Sociaal Wijkteams en de Wijkpunten.

De geleverde prestatie in 2016
De ontwikkelagenda is volgens planning met de partners 

(gemeente, MDF, MEE, Icare) uitgevoerd met enkele 

bijzonderheden:

Kennis en vaardigheden
De samenwerking met Windesheim voor wat betreft 

‘samenredzaamheid’ bij twee Sociaal Wijkteams is afgerond. 

Daarna is voor alle teams het accent op preventie gelegd 

en hebben we alle teams getraind. Onder preventie wordt 

dan verstaan: alles wat ingezet kan worden om tot minder 

individuele professionele ondersteuning te komen. De 

toegepaste training is ‘Sociale Netwerk Versterking’ van 

MEE. Alle opbouwwerkers hebben dezelfde training gehad. 

Welzijn in de Wijk
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De teams hebben ook een kantelcoach tot hun beschikking 

om het daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Daarnaast 

hebben de teams ook een training armoedepreventie gehad. 

De klantcontactmedewerkers hebben een Wmo-training 

voor baliemedewerkers gevolgd.

Samenwerking met de gezondheidszorg 
en de zorgverzekeraar
In de proeftuin in het stadsdeel ZuidOost is de 

samenwerking met gezondheidscentra succesvol. Voor 

heel Lelystad is er breed geïnvesteerd in een betere 

samenwerking met de huisartsen en gezondheidscentra, 

onder andere door deel te nemen aan een jaarlijks congres 

van Medrie en te investeren in de samenwerking met ieder 

gezondheidscentrum. Welzijn op recept is niet (zoals in 

Zuidoost) uit te voeren in alle vier de stadsdelen zonder 

cofinanciering vanuit de zorgverzekering. Daar moet met de 

gemeente een oplossing voor gevonden worden.

Participatie
De detachering van vier participatiecoaches is in 2016 

voorbereid zodat deze begin 2017 formeel vanuit Welzijn in 

de wijk kunnen gaan werken, gekoppeld aan de Wijkpunten 

en de Sociaal Wijkteams. 

Prestaties
De grafieken op de volgende pagina’s geven het inzicht wat 

er inmiddels is over de ondersteuningsvragen van bewoners 

die door de Sociaal Wijkteams worden geholpen. 

Wijkagenda 2016
Op basis van de gemeentelijke wijkmonitor 2016 heeft ieder 

team in 2016 bijeenkomsten gehouden om met bewoners 

en professionals tot een wijkagenda te komen. In 2016 

hebben we dit ondersteund met digitale enquêtes om tot 

een bredere peiling te komen.

Kustwijk
 § verbeteren sociaal netwerk/- contacten
 § eenzaamheid doorbreken
 § zelfredzaamheid

Bolder
 § Verbeteren sociaal netwerk/- contacten
 § verminderen financiële problemen
 § eenzaamheid doorbreken

Centrum/Stadshart
 § sociale binding/contacten/kwaliteit
 § eenzaamheid doorbreken
 § zelfredzaamheid bevorderen

Haven
 § sociale binding/contacten/kwaliteit
 § eenzaamheid doorbreken
 § schone en leefbare wijk

Atol
 § zwerfafval
 § ontmoetingen

Zuiderzeewijk
 § zwerfafval/grofvuilactie bewoners
 § gezonde leefstijl/ontbijt scholen/moestuin realiseren

Boswijk
 § sociale binding/contacten/kwaliteit
 § eenzaamheid doorbreken
 § verbeteren veilig gevoel in de wijk

Waterwijk
 § zelfredzaamheid bevorderen
 § eenzaamheid doorbreken
 § sociale binding/contacten/kwaliteit

Tabel: de ‘Wijkagenda 2016’: prioriteiten waar bewoners en professionals zich voor in willen zetten.

4.8
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Analyse van de vraag en de inzet van de 
teams (kwaliteit en hoeveelheid) 
De nieuwe aanvragen om ondersteuning zijn inmiddels 

op een vrij constant niveau en ook vrij gelijk over de stad 

verdeeld. Deze aanvragen krijgen we verspreid over het jaar, 

zelfs in de zomervakantie en rond Kerstmis.

Kwalitatief valt het volgende op
In het Centrum en Zuidwest doen naar verhouding meer 

ouderen een beroep op ondersteuning en daar is ook het 

aantal ingezette maatregelen het hoogst (bijvoorbeeld zowel 

vervoer, een voorziening in huis en ondersteuning thuis).

In Zuidoost is de leeftijd van bewoners die ondersteuning 

nodig hebben het laagst en zijn er naar verhouding meer 

problemen met de geestelijke gezondheid.

Alle typen vragen en ondersteuning zijn, op GGZ na, in alle 

delen van Lelystad redelijk gelijk.

1,70

2,67

3,07

1,89

Gemiddeld aantal Wmo maatwerkvoorzieningen 
per plan, heel 2016

Noordoost Zuidoost C-Zuidwest Noordwest

414

468
450

473

Aantal nieuwe ondersteuningsplannen
 heel 2016

Noordoost Zuidoost C-Zuidwest Noordwest
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Noordwest
Maatwerkvoorzieningen heel 2016

WRV 47%

Schoon en leefbaar huis 22%

Kortdurend verblijf 0%

Dagbesteding 8%

Ondersteuning thuis 23%

22%

8%

23%

47%

Noordoost
Maatwerkvoorzieningenheel 2016

WRV 44%

Schoon en leefbaar huis 19%

Kortdurend verblijf 0%

Dagbesteding 10%

Ondersteuning thuis 27%

19%
10%

27%

44%

C-Zuidwest
Maatwerkvoorzieningen heel 2016 

WRV 41%

Schoon en leefbaar huis 21%

Kortdurend verblijf 1%

Dagbesteding 11%

Ondersteuning thuis 26%

21%
11%

26%

41%

Zuidoost
Maatwerkvoorzieningen heel 2016

WRV 41%

Schoon en leefbaar huis 20%

Kortdurend verblijf 0%

Dagbesteding 6%

Ondersteuning thuis 33%

20%
6%

33%
41%

WRV: woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen (WRV-voorzieningen)
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GGZ heel 2016 bij OT en DB
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Grafiek GGZ: De onderste twee blokken geven de vraag aan voor Geestelijke gezondheidszorg 

Bij de vraag om ondersteuning valt op dat de aard van de 

plannen is veranderd. De generalisten hebben nu meer 

tijd nodig per bewoner/huishouden om met hem/haar 

een ondersteuningsplan te maken, omdat de situaties 

complexer zijn geworden:

 § In 2014 en 2015 kwam door het overgangsrecht 
niet alles binnen een huishouden boven tafel, 
maar in 2016 kan dat niet anders en gaat het echt 
om de dynamiek in een huishouden. Zodoende 
zijn er meer multiprobleemsituaties.

 § Overdracht van 18+ uit de jeugdhulp. Dit speelde begin 
2015 nog nauwelijks, maar komt inmiddels uiteraard 
steeds vaker voor. Deze situaties (zowel individueel als 
in een huishouden) zijn complexer dan gemiddeld.

 § Het ‘onderzoek’ dat de Sociaal Wijkteams namens 
de gemeente bij een aanvraag uitvoert vraagt 
inmiddels meer tijd. Feedback uit jurisprudentie 
leidt tot meer aandacht aan onderbouwing 
en onderzoek in het ondersteuningsplan.

 § Bewoners zijn onzeker vanwege nieuwe ontwikkelingen 
Dat vergt tijd en aandacht. In het bijzonder voor 
mensen die verstandelijk beperkt zijn of problemen 
hebben met hun geestelijke gezondheid. 
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4.8.3 Wijkpunten (voorheen 
wijkinformatiepunten) 

Te leveren prestatie
In het productenboek 2016 is de te leveren prestatie van 

de Wijkpunten, net als bij de Sociaal Wijkteams, gekoppeld 

aan de ‘ontwikkelagenda’. De Wijkpunten zijn immers direct 

verboden aan de Sociaal Wijkteams. 

De geleverde prestatie in 2016
De ontwikkelagenda is volgens planning met de partners 

(gemeente, MDF, MEE, Icare) uitgevoerd met enkele 

bijzonderheden:

 § De naam Wijkpunt vervangt sinds het voorjaar van 
2016 de oude naam Wijkinformatiepunt. De kortere en 
krachtigere naam is beter te communiceren en is beter 
geschikt om de komende jaren meer activiteiten bij 
onder te brengen dan alleen het geven van informatie. 

 § Het financieel spreekuur is in alle vier de stadsdelen in 
2016 gestart en is gekoppeld aan een Wijkpunt. Het wordt 
georganiseerd door MDF met Humanitas en het IDO. 
Het doel is om (in vergelijking met schuldhulpverlening) 
eerder bewoners te helpen om oplopende schulden 
te voorkomen. De eerste ervaringen zijn positief

 § Bereikbaarheid. 
De wijkpunten zijn in 2016 versterkt. Bovendien is 
vraagverheldering, de telefonische bereikbaarheid als 
de herkenbaarheid en bekendheid van de wijkpunten 
verbeterd. De gratis Wie-Wat-Waar-krant heeft daar 
ook aan bijgedragen. De website Welzijn in de wijk 
is vernieuwd. Het digitaal melden en aanvragen van 
ondersteuning is daarmee ook mogelijk geworden. 
Daarnaast hebben we in co-productie met de GGD 
een zoekmachine ontwikkeld die actuele informatie 
van verschillende websites koppelt met de digitale 
sociale kaart. De zogenaamde Wie-Wat-Waar-button. 

Opbouwwerk 

Ontwikkelingen 
Welzijn op recept komt in het stadsdeel Zuidoost steeds 

verder tot bloei in samenspel met de aanpak voor een 

Gezonde Leefstijl. Zo is er een aanpak ontwikkeld voor een 

gezondere leefstijl, die we in het tweede halfjaar hebben 

uitgevoerd met de vele partners. 

Voor collectieve Wmo-arrangementen is er gedurende het 

jaar meer bereikt. Zo zijn productplannen ontwikkeld die 

ons in staat stellen om deze arrangementen op te bouwen 

in nieuwe samenwerkingen. Die nieuwe samenwerking is er 

met de vier hoofdaannemers voor Ondersteuning thuis- en 

dagbesteding. Er is tevens gestart met onderaannemers en 

andere zorgaanbieders.

Vrijwilligers spelen in toenemende mate een centrale 

rol bij activiteiten, met ondersteuning van professionals 

waar nodig. De vrijwilligersvacaturebank, Overstag, 

Vluchtelingenwerk, Werkbedrijf, UWV en onderwijs helpen 

daarbij. Er zijn prioriteiten in de wijk geformuleerd. 

Door middel van de ‘wijkagenda’ die met professionals, 

wijkbewoners en bewonersorganisaties tot stand is 

gekomen en die zich baseert op de gemeentelijke 

wijkanalyse. 

We zien een toename van het aantal bewonersgroepen 

en -initiatieven. Deze ontwikkeling is nadrukkelijk door 

opbouwwerk ondersteund en draagt bij aan zaken als 

burenhulp in de meest brede zin. Zo’n 80 nieuwe projecten 

ondersteunen en vergroten de leefbaarheid in de wijk. 

We ondersteunen organisaties waarvan aanvragen uit 

het transitiefonds niet werden gehonoreerd. Samen 

onderzoeken hoe deze aanvragen kunnen worden verbeterd 

zodat wel aanspraak op het fonds kan worden gemaakt.

4.8
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Te leveren prestatie
In het productenboek 2016 is het onderstaande opgenomen over de te leveren prestatie. 

4.8
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Bewonersinitiatieven Inwoners ontwikkelen initiatieven die zij graag voor de wijk of het stadsdeel 

uitgevoerd willen zien. Het opbouwwerk ondersteunt hen bij het opzetten 

en de uitvoering daarvan en koppelt hen aan ervaringsdeskundigen of 

medeburgers. Bewoners krijgen hiermee mogelijkheden om zelf invloed op de 

leefbaarheid in hun wijk/stadsdeel te hebben.

“Het opbouwwerk nieuwe stijl” koppelt waar mogelijk initiatieven en initiatief-

nemers aan de prioriteiten binnen de wijk (wijkanalyse).

“Het opbouwwerk nieuwe stijl” koppelt bewoners met een ondersteunings-

vraag waar dat past aan bewonersinitiatieven (wederkerigheid).

Vrijwilligers “Het opbouwwerk nieuwe stijl” helpt vrijwilligers om activiteiten en collectieve 

voorzieningen zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. 

Collectieve Wmo arrangementen “Het opbouwwerk nieuwe stijl” zorgt dat er een collectief aanbod tot stand 

komt dat past bij individuele ondersteuningsvragen van het Sociaal Wijkteam. 

Dat kan zijn vanuit de eigen organisatie, een MFA, een andere voorziening in 

de wijk of door een andere organisaties in de wijk.

Welzijn op recept Koppelt bewoners die door de huisarts zijn doorverwezen aan andere 

bewoners of een collectieve voorziening die past bij de niet-medische vraag 

op het gebied van het persoonlijk welbevinden.

Wijkgerichte Leefstijlaanpak Deze is gestart start in de Boswijk en de Waterwijk en is gericht op het 

bevorderen van gezond gedrag, gezond eten, meer bewegen en het 

verbeteren van de leef- en speelsituatie voor jongeren tussen de 8 en 14 jaar.

Leefbaarheid en burenhulp Tijdens projecten van Centrada, de gemeente en de politie worden bewoners 

gestimuleerd om in kleine netwerken zelf verantwoordelijkheid te nemen voor 

hun buurtje (onderhoud, leefbaarheid) en om elkaar in de buurt (of in de stad) 

te helpen (Wmo). Veiligheid is hierbinnen mogelijk ook een aandachtspunt.
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4.8.4 Programmabeheer MFA’s

Te leveren prestatie
In het productenboek 2016 is het onderstaande opgenomen 

over de te leveren prestatie. 

Productspecificatie

Versterken van interne samenwerking van gebruikers en 

het zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Het verbinden van lokale en regionale organisaties om 

bewoners van de wijk zo goed mogelijk van dienst te 

zijn en ontmoeting te stimuleren.

Het aanjagen van (grote) maatschappelijke relevante 

evenementen.

Het stimuleren en werven van vrijwilligers.

Het stimuleren van initiatieven uit de wijk en aanjagen 

van activiteiten.

Ontwikkelen van een adequate informatie- en 

adviesfunctie.

Laagdrempeligheid en bereikbaarheid door een 

zichtbare aanwezigheid.

Jaarlijkse activiteitenkalender.

Afstemming en structureel overleg met exploitant/

beheer (gebruikersoverleg).

Versterken van het eigen netwerk op o.a. de domeinen 

gezin, onderwijs en vrije tijd 

Versterking van ontmoeting van professionals uit de 

wijk.

Het door facilitaire ondersteuning leveren van 

maatwerk, passend bij die doelgroep voor een 

collectieve voorziening of dagbesteding.

Productontwikkeling
 § Ruimte bieden aan nieuwe collectieve Wmo-

arrangementen en alternatieve dagbesteding.

 § Gebruikersoverleg en vandaaruit visie, 
missie en samenhang stimuleren.

 § Einde programmajaar met het werkgebied 
evaluatiemoment en opstellen van werkdoelen 
voor komend programmajaar.

Ontwikkelingen
Door de inzet van sociaal beheer en wijkmeesters is 

de samenwerking met partijen verbeterd. Door het 

gebruikersoverleg te houden verwachten wij de kwaliteit van 

samenwerking te verbeteren. 

Maatschappelijk relevante evenementen zoals; Dag van de 

Ouderen, GGZ-voorlichting/dialoog en Atelierroute hebben 

in 2016 plaatsgevonden in de MFA’s. Uiteraard is er aandacht 

geweest voor het 1e lustrum van Atolplaza. 

Het stimuleren en werven van vrijwilligers 

wordt in samenwerking met vluchtelingenwerk, 

vrijwilligersvacaturebank, Reclassering, Werkbedrijf en 

Overstag gedaan. Er wordt gestreefd naar een vaste poule van 

vrijwilligers.

 

Er wordt door zowel externe partijen als interne afdelingen 

een beroep gedaan op onze flexplekken. Vooral omdat de 

zichtbaarheid in de wijk wordt vergroot en er eenvoudiger 

contact kan worden gelegd met inwoners, zijn deze erg 

gewild. 

Verbeteringen op het gebied van zichtbaarheid zijn in volle 

gang. Deze zijn het gevolg van het PR en communicatie-

beleid. Voorbeelden zijn uniforme kleding en duidelijke 

bewegwijzering van wijkpunten. Het programmamanagement 

kan via alle welzijnsmedewerkers worden benaderd.
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4.8.5 Beheer MFA’s en Buurthuizen

Te leveren prestaties
In het productenboek 2016 is het onderstaande opgenomen 

over de te leveren prestaties. 

Welzijn Lelystad levert:

 § Beheer en exploitatie van de MFA’s in Lelystad;

 § Beheer van de buurthuizen. 

Het gaat om de volgende locaties:

 § Atolplaza - dagelijks beheer, exploitatie 
en programmering;

 § Plein 201 in de Hanzeborg - beheer 
en exploitatie Plein 201;

 § De Waterbever - dagelijks beheer en gezamenlijke 
programmering met buurthuis de Bever;

 § De Windhoek - dagelijks beheer;

 § Zuiderzee - dagelijks beheer, 
exploitatie en programmering;

 § Buurthuis de Dukdalf - dagelijks beheer. 

Doelstelling
De huismeesters en wijkmeesters zijn de contactpersonen, 

gastheren/dames voor bezoekers en gasten van de locatie. 

De huismeester is vanuit Welzijn Lelystad het gezicht van de 

locatie en ontvangt samen met de vrijwilligers gastvrij de 

gasten. De huismeester draagt zorg voor de orde en netheid 

op de locatie. 

De huismeester en de wijkmeester hebben een voorname 

taak als het gaat over samengaan met de transitie AWBZ en 

Wmo. Zij zijn duizendpoten met pedagogische kwaliteiten 

met kennis van bijzondere doelgroepen en met een gastvrije 

horecamentaliteit. De functiecriteria zijn in meerdere 

opzichten naar boven bijgesteld. Zij werken in toenemende 

mate samen met vrijwilligers en worden hierin getraind.

De huismeesters en wijkmeesters voorzien in een veilige 

omgeving in en rondom de MFA en zorgen daarin voor een 

goed klimaat om ontmoeting, integratie en acceptatie tot 

stand te laten komen. De huismeesters en de wijkmeesters 

werken nauw samen met het programmabeheer, 

het opbouwwerk, het sociaal wijkteam en andere 

betrokken organisaties. Samen met de teamleiders en de 

kwartiermakers zijn zij verantwoordelijk om met gebruikers 

een eenduidige werkwijze en gedragsregels af te spreken en 

te zorgen voor gebruikersoverleggen.

Ontwikkelingen
Het team sociaal beheer bestaat uit huismeesters en 

wijkmeesters en werkt nauw samen met de collega’s van 

het opbouwwerk, programmamanagement, kwartiermaker, 

alsmede andere bewonersgroepen en partners. Dit is het 

eerste aanspreekpunt voor bezoeker, gebruiker, vrijwilliger 

en stagiaires. Het team heeft maatregelen getroffen 

om bereikbaarheid en herkenbaarheid te vergroten. 

Denk daarbij aan herkenbare werkkleding en meer 

functionele communicatiemiddelen. Om de voortgang 

en verbeterpunten op te pakken worden er per kwartaal 

een vrijwilligersbijeenkomst met het sociaal beheer 

georganiseerd.

Het gastvrijconcept wordt ook in iedere MFA uitgedragen. 

De bewoner is welkom en wordt ontvangen in een schone 

en veilige omgeving. Een stedelijk MFA-beleid vanuit de 

gemeente is zeer wenselijk voor de doorontwikkeling 

van maatwerk vanuit het sociaal beheer ten behoeve van 

werkwijze en gedragsregels.

Er vinden per locatie gebruikersoverleggen plaats. De 

wijkmeesters hebben verbinding gezocht met andere 

locaties zoals De Windhoek en buurthuis De Brink om 

vraag en aanbod stedelijk af te stemmen. Hier levert 

Welzijn Lelystad echter geen sociaal beheer. Het sociaal 

beheer werkt nauw samen met partners in het veld 

zoals Reclassering, Werkbedrijf en UWV. Tevens worden 
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stageplaatsen aangeboden aan studenten van Landstede. 

Maar ook voor het MBO-college niveau 1 en 2 (!). Dat maakt 

een kwaliteitsslag nodig en dus wordt er ondersteuning 

ingezet op casuïstiekniveau en het op maat pedagogisch 

ondersteunen van vrijwilligers en stagiair(e)s. 

De exploitatie en beheer van de Dukdalf is naar Welzijn 

Lelystad overgeheveld. Werkwijze en methoden beheer-MFA 

zijn toegepast. Ondertussen is met de verbouwing van dit 

voormalig buurthuis gestart. Gebruikers kunnen gedurende 

deze periode gebruik maken van alternatieve ruimtes.

In samenwerking met de gemeente wordt een vervolg 

gegeven aan het ontwikkelen van stedelijk beleid 

aangaande MFA’s en buurthuizen. Het ontbreekt aan 

uniform beleid en regelgeving op het terrein van beheer en 

exploitatieverantwoordelijkheden, zoals huurreglementen 

en regels rondom horeca. Op korte termijn zal het College 

een uitspraak doen over het te voeren beleid.

 

Er is gestart met het centraal reserveringsbureau voor 

alle reserveringen in MFA’s. De dienstverlening en 

klantvriendelijkheid is hiermee aanzienlijk vergroot en 

bovendien werkt dit voor de organisatie zelf ook veel 

efficiënter. 

 

Vrijwilligers zijn de drijvende krachten achter onze MFA’s. Wij 

nemen daarin onze verantwoordelijkheid en hebben meer 

geïnvesteerd in de begeleiding en ondersteuning van de 

vrijwilligers. Er is bijvoorbeeld elk kwartaal een werkoverleg. 

We willen graag onze waardring laten blijken en dus is er 

groot uitgepakt tijdens de feestavond aan het einde van het 

jaar. Live muziek, hapjes, drankjes en attenties zorgden voor 

een onvergetelijke avond.

Transitiefonds - Kwaliteitsimpuls 
beheer

Te leveren prestatie
In het productenboek 2016 is het onderstaande opgenomen 

over de te leveren prestatie. 

Doelstellingen
 § Duurzame schakel binnen het sociaal domein op het 

gebied van op- en afschaling van zorg naar welzijn 

 § Duurzame schakel/voorziening onder de participatiewet 
met betrekking tot werkervarings- en leerwerkplekken

 § Duurzame schakel in het samenwerkingsproces 
van de gebruikers in de MFA 

Werkgebied
Alle MFA’s in Lelystad.

 

Looptijd en borging
1 oktober 2015 tot 1 oktober 2017. In de loop van 2017 zal 

het in het reguliere werkproces verankerd worden, zodat de 

werkwijze en kennis na de looptijd geborgd is.

 

Productspecificatie 
Vraaggerichte collectieve arrangementen in samenwerking 

met vrijwilligers, het begeleiden van vrijwilligers op 

werkervaringsplekken, leerwerkplekken.

 

Ontwikkelingen 
Er wordt geïnvesteerd in de werving van vrijwilligers. 

Dat doen we door intensief gebruik te maken van de 

verschillende kanalen die ons ter beschikking staan. Eigen 

werving op de MFA, de vrijwilligersvacaturebank, Overstag 

maar ook via onze partners in de wijk. Er zijn wel degelijk 

risico’s maar die worden gedurende het traject opgelost. 

Samen met het Werkbedrijf zijn al werkervaringsplekken 

gerealiseerd op locaties als Atolplaza maar ook in De 

Waterbever. Er wordt in dit kader intensief samengewerkt 

met het UWV en Reclassering. Dat geldt zeker ook voor de 
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samenwerking met zorgorganisaties waarvan cliënten een 

alternatief op niet geïndiceerde dagbesteding/ -invulling 

zoeken. 

 

Transitiefonds - Collectieve 
arrangementen voor mensen met 
een beperking 

Te leveren prestatie
In het productenboek 2016 is het onderstaande opgenomen 

over de te leveren prestatie. 

Productspecificatie
 § Het koppelen van bewoners met een 

ondersteuningsvraag aan een passende 
collectieve voorziening 

 § Nieuwe collectieve Wmo-arrangementen op minimaal 
vier MFA’s voor circa 100 bewoners met een beperking

 § Samenwerking met (zorg)vrijwilligers

 § Opzetten samenwerkingsverbanden 
rondom collectieve arrangementen

 § Duurzame zelfredzaamheid van bewoners

 § Minder druk op individuele zorg, 
ondersteuning en dagbesteding

 § Het aanpassen van bestaande collectieve voorzieningen 
aan de op dat moment spelende vragen 

 § Het zoeken en/of organiseren van nieuwe 
collectieve voorzieningen voor de op dat 
moment spelende ondersteuningsvragen. 

Ontwikkelingen
De samenwerking met Wmo-hoofdaannemers is dit jaar 

noodzakelijkerwijs kritisch tegen het licht gehouden. Er 

is samen met het management van de hoofdaannemers 

zorgvuldig onderzocht wat het project nu nodig heeft. 

Dit heeft ertoe geleid dat eind 2016 een kadernotitie 

is opgesteld die als fundament dient van de huidige 

samenwerking. Deze kadernotitie is met de gemeente 

gedeeld en vastgesteld.

Maandelijks vindt managementoverleg en dus 

besluitvorming plaats met betrekking tot voortgang en 

borging van projectdoelstellingen. De netwerkgroep met 

vertegenwoordigers van deelnemende organisaties zorgt 

voor de operationele implementatie. 

 

Bestaande activiteiten zijn Wmo-geschikt gemaakt en 

worden door de zogenaamde Wmo-doelgroep bezocht. Dat 

zien we terug bij verschillende activiteiten als ontmoeting 

ten behoeve van uitbreiding sociaal netwerk, alternatieve 

dagbesteding en bijvoorbeeld gezonde leefstijl. Voor 

andere burgerinitiatieven kan dit ook interessant zijn. 

Het opbouwwerk inventariseert dit en het is inmiddels 

mogelijk door middel van de Zelfredzaamheid-Matrix en 

de Arrangementenwaaier een goed beeld te krijgen van de 

wensen van de doelgroep in relatie tot bestaand aanbod. 

Dit levert waardevolle informatie op en kunnen de juiste 

keuzes beter worden gemaakt. Dit beleid werpt inmiddels 

zijn vruchten af. 

In 2016 zijn er 12 bestaande activiteiten toegankelijk 

gemaakt voor de Wmo doelgroep waar 33 mensen aan 

deelgenomen hebben. Er is gestart met negen nieuwe 

activiteiten waar 45 mensen aan deel hebben genomen. 

De activiteiten worden ondersteund door vrijwilligers 

dan wel dat de deelnemer zelf vrijwilligerstaken 

uitvoert.

4.8
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Projecten

4.9

4. Activiteitenverslag

4.9.1 Romaproject

Aanpak multiprobleemgezinnen met een 
Roma achtergrond
In de gemeente Lelystad wordt extra geïnvesteerd in de 

aanpak van de problematiek van multiprobleemgezinnen 

met een Roma achtergrond. Lelystad is deelnemer in het 

kader van de landelijke ‘aanpak uitbuiting Roma kinderen’. 

Het uitvoerend projectleiderschap van deze aanpak is 

belegd bij Welzijn Lelystad.

 

Ontwikkelingen
2016 heeft in het teken gestaan van activiteiten gericht 

op samenwerking met Roma, op verbetering van 

de ontwikkelingskansen en positie van Roma, op 

samenwerking, voorlichting en borging binnen de lokale en 

landelijke keten.

Activiteiten gericht op samenwerking  
met Roma
In Lelystad heeft de stichting Step up 4youth en de 

Nederlandse Romavereniging tot doel om de positie van 

Roma op alle fronten te verbeteren. Waar nodig en haalbaar 

worden deze zelforganisaties ondersteund.

 

Activiteiten gericht op de Roma
Speerpunten zijn het stimuleren van VVE-activiteiten, 

aanpak schoolverzuim, het voorkomen van minderjarige 

uithuwelijking, het vergroten van het toekomstperspectief 

voor jongeren van 12-18 jaar (zie JPW-Roma, een 

arbeidstoeleidingstraject voor jongeren van 18-27 jaar, de 

integrale aanpak multiproblematiek en het verbeteren van 

de positie van staatlozen en illegalen. In samenwerking met 

andere organisaties is een aanpak ontwikkeld voor ‘kinderen 

van gedetineerde ouders’. Afhankelijk van de evaluatie in 

najaar 2017 wordt de aanpak geïmplementeerd voor alle 

Lelystadse kinderen.

 

Activiteiten gericht op lokale en 
bovenlokale ketensamenwerking
Aan organisaties en individuele professionals is voorlichting 

gegeven over de cultuur en specifieke situatie van Roma. Op 

2 juni heeft er een expertmeeting in Lelystad plaatsgevonden 

die bezocht is door 64 professionals en managers. Er is een 

presentatie gegeven over de opbrengsten en de knelpunten 

van de afgelopen jaren. 

 

Landelijke samenwerking
Lelystad is sinds 2011 proeftuin gemeente voor de aanpak 

kinderuitbuiting Roma kinderen vanuit de ministeries V&J 

en SZW. 

Tijdens de landelijk expertmeeting op 18 februari werd een 

bijdrage geleverd door het Roma-JPW project als good-

practice te presenteren. 

Tijdens het congres ‘perspectief zonder grenzen’ in 

Enschede op 29 juni, een samenwerking tussen Enschede 

en Nordrhein-Westfalen is een workshop gegeven met 

betrekking tot het thema ‘onderwijs’. 

4.9.2 Vervoersdienst de Opstap

Omschrijving
De vervoersdienst bestaat uit vrijwillige chauffeurs, twee 

vrijwillige coördinatoren en professionele ondersteuning. 

Het inzetten van de Opstap is bedoeld om mensen zo 

zelfstandig mogelijk te laten functioneren door tegen een 

sterk gereduceerde ritprijs mobiliteit te verschaffen. 

Doelstelling
Vervoer om te voorzien in mobiliteit, zelfredzaamheid, 

participatie.

Ontwikkelingen
In 2016 hebben er 3.134 ritten plaatsgevonden en zijn er 

in samenwerking met Woonzorg Flevoland 16 vrijwillige 

chauffeurs operationeel. De belangstelling voor vouchers voor 
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gratis ritten is toegenomen maar kan nog worden verbeterd 

(in 2016 75). Er hebben zes uitstapjes plaatsgevonden. Er is 

een toename van signalen waaruit blijkt dat voor oudere 

inwoners vervoer een probleem is om te participeren. Uit een 

evaluatie moet blijken hoe we ook in de toekomst aan alle 

verzoeken van sociaal vervoer kunnen voldoen. 

 

4.9.3 Huis voor Taal

Omschrijving
 Huis voor Taal (HvT) laat mensen ontdekken wat een 

leven lang leren in onze veranderende samenleving biedt. 

HvT is een samenwerkingsverband tussen de FlevoMeer 

Bibliotheek, SamenSpraak Lelystad en Welzijn Lelystad. HvT 

adviseert geïnteresseerde individuen maar ook professionals 

over de educatieve mogelijkheden in Lelystad. Daarnaast 

biedt HvT eigen non-formele educatieve contactmomenten 

en programma’s. Hier kunnen deelnemers in eigen tempo 

basisvaardigheden aanleren om ze vervolgens toe te passen 

in het dagelijks leven. Voor deelnemers die betaald of als 

vrijwilliger een baan ambiëren is er bij HvT de mogelijkheid 

om als assistent-vrijwilliger werkervaring op te doen of om 

aan een participatietraject deel te nemen.

 

Doelstelling
HvT stelt zich ten doel Lelystedelingen zoveel mogelijk 

zelfstandig in onze maatschappij te laten functioneren. 

Dit gebeurt middels advisering en laagdrempelige, non-

formele, educatieve aanpak (Doen, Durven, Prettig voelen). 

We stimuleren onze deelnemers om hun verworven 

basisvaardigheden meteen toe te passen en zich in te zetten 

voor de maatschappij. 

 

Ontwikkelingen
HvT heeft dit jaar 1734 bezoeken aan de open spreekuren 

in de bibliotheek verwerkt. Dit is een verdubbeling van het 

aantal bezoeken in 2015. Tijdens deze spreekuren hebben 

ruim 100 personen het advies gekregen zich aan te melden 

bij een inburgeringsaanbieder of bij een cursus van het ROC 

van Flevoland. Bij 132 mensen heeft er een startgesprek 

plaatsgevonden ter voorbereiding op deelname aan een 

activiteit binnen Huis voor Taal. Er hebben 417 personen 

deelgenomen aan een taalgroep, cursus Digisterker of een 

participatietraject. SamenSpraak Lelystad heeft daarnaast 

77 anderstaligen aan vrijwillige taalcoaches gekoppeld.

 

Dit jaar is vanuit drie beleidsterreinen gemeentelijke 

subsidie ontvangen: WEB, Wmo en VVE. Alle subsidie-

eisen zijn behaald. Welzijn Lelystad heeft HvT opdracht 

gegeven om samen met team vluchtelingenwerk 

een participatieprogramma op te zetten voor 

vergunninghouders. Dit programma is in het najaar met 

succes uitgevoerd en zal in 2017 worden voortgezet. 

Daarnaast is er in opdracht van het Werkbedrijf gestart met 

een laagdrempelig participatietraject en is er een bijdrage 

geleverd aan de taalvaardigheid van 180 bewoners van de 

noodopvang middels de grote inzet van twee vrijwillige 

coördinatoren en 59 actieve burgers.

 

Landelijke aandacht is er ook. We gaven meerdere 

workshops en presentaties over onze aanpak en HvT 

werd genomineerd voor zowel de titel Taalheld 2016 door 

Stichting Lezen & Schrijven als voor Leermeester 2016 door 

Platform Learn for Life.

 

Welzijn Lelystad stelt in samenwerking met de FlevoMeer 

Bibliotheek en SamenSpraak Lelystad een separaat 

multimediaal jaarverslag op waarin alle resultaten, 

deelnemerspresentaties en ontwikkelingen van Huis voor 

Taal worden weergegeven.

 

4.9.4 VoorleesExpress

Omschrijving
De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van 

kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. 20 weken 

lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin 

met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om 
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kinderen met een taalachterstand. De vrijwilliger introduceert 

het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten 

om het voorlezen zelf over te nemen en kinderen op andere 

manieren te stimuleren in taal. Samen met de ouders zoekt 

de voorlezer naar een aanpak die past bij het gezin.

Daarnaast versterken we het partnerschap tussen school of 

peuterspeelzaal en ouders. Zo zetten zij zich samen in voor de 

ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen én 

versterken.

 

De VoorleesExpress heeft zich inmiddels bewezen als een 

waardevol instrument binnen de VVE aanpak in Lelystad.

 

Doelstellingen
 § Het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen;

 § Het verrijken van de taalomgeving bij kinderen thuis; 

 § Ouders in staat stellen om op hun eigen manier de 
taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren;

 § Het partnerschap tussen school of peuterspeelzaal 
en ouders versterken, zodat ze samen de 
verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van 
kinderen en elkaar daarbij ondersteunen en versterken;

 § Leesbevordering ook buitenshuis promoten, 
middels stedelijke activiteiten.

 

Ontwikkelingen
 In het afgelopen jaar hebben 38 gezinnen deelgenomen 

aan de VoorleesExpress. Deze gezinnen zijn door negen 

peuterspeelzalen en tien basisscholen aangemeld. We 

hebben 24 vrijwillige voorlezers en acht coördinatoren 

getraind en ingezet. VoorleesExpress blijft zich ook op inhoud 

ontwikkelen. We introduceerden thematische voorleestassen 

en monitorden de ontwikkeling van het gezin middels de 

Huis voor Taalverkenner. Natuurlijk waren we ook aanwezig 

op de landelijke VoorleesExpress dag ter ere van het 10-jarige 

bestaan van dit project.

Ter promotie van (voor)lezen organiseerde VoorleesExpress 

tijdens de Nationale Voorleesdagen een voorleesestafette op 

peuterspeelzalen en waren we jurylid tijdens de Nationale 

Voorleeswedstrijd. We hebben ook een bijdrage geleverd aan 

de Kinderboekenweek en het peuterfestijn in zwembad De 

Koploper.
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Jaarrekening
2016
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31-12-201531-12-2016

ACTIVA € € € € 

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Gebouwen en terreinen 64.007  78.952

Inventaris 11.331  21.497

Vervoersmiddelen 13.483  18.809

  88.821  119.258

Vlottende activa

Vorderingen (2)

Nog te ontvangen subsidies en baten 179.440  202.281

Overige vorderingen en overlopende activa 71.228  64.103

  250.668  266.384

Liquide middelen (3)  1.450.497  1.521.153

  1.789.986  1.906.795

Balans per 
31 december 2016

5.1
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31-12-201531-12-2016

PASSIVA € € € € 

Eigen Vermogen (4)

Bestemmingsreserves 75.000  75.000

Overige reserves 420.254  405.122

  495.254  480.122

Voorzieningen (5)  38.000  9.500

Kortlopende schulden (6)

Crediteuren 85.069  261.154

Belastingen en premies sociale verzekeringen 219.964  170.766

Vooruitontvangen bedragen 601.411  673.725

Overige schulden en overlopende passiva 350.288  311.528

  1.256.732  1.417.173

  1.789.986  1.906.795
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Realisatie 2015Begroting 2016Realisatie 2016

  € € €

Baten (8) 5.313.691 5.309.849 4.667.416

Lasten (9) 3.354.093 3.360.198 2.724.848

Overige personeelslasten (10) 186.301 201.020 153.173

Huisvestingslasten (11) 422.942 401.790 402.556

Kantoorlasten (12) 327.818 256.000 288.546

Algemene lasten (13) 139.536 114.000 228.713

Lasten WWB participatieproject (14) 34.000 46.000 44.000

Lasten Sociale Wijkteams (15) 134.510 196.000 216.666

Lasten MEE (16) 7.000 31.250 0

Lasten Mezzo (17) 0 7.500 0

Juridische kosten VWMN (18) 75.061 75.000 0

Afschrijvingen mva* (19) 33.922 56.929 31.502

Financiële baten en lasten (20) 1.842 2.750 306

Activiteitenlasten (21) 616.895 555.075 519.120

Bijzondere baten (22) -37.361 0 -49.327

Bijzondere lasten (23)  2.000  0 70.613

  5.298.559 5.303.512 4.630.716

Exploitatieresultaat  15.132 6.337 36.700

Resultaatbestemming

Toegevoegd aan de overige reserves  15.132 6.337 36.700

Staat van baten en 
lasten over 2016

5.2

5. Jaarrekening

* materiële vaste activa
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Grondslagen voor 
waardering en 
resultaatbepaling

5.3

5. Jaarrekening

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar
De gehanteerde grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van vorig jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande 

boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 

vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Jaarekeningregime
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJ 640 Organisaties 

zonder winststreven opgesteld.

Grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva

De activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, 

gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de 

afschrijvingen. De afschrijvingen worden op lineaire basis 

berekend aan de hand van de geschatte economische 

levensduur van de activa.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde waarbij, indien noodzakelijk, rekening wordt 

gehouden met een voorziening wegens mogelijke 

oninbaarheid.

Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale 

waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar 

verwachting noodzakelijke uitgaven.

Grondslagen voor het bepalen van 
het resultaat

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten 

zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in 

het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Kosten
De kosten worden per soort weergegeven en niet 

toegerekend aan projecten.

Subsidiebaten
Subsidiebaten worden verantwoord voorzover deze 

in het verslagjaar zijn gerealiseerd, tenzij anders is 

overeengekomen met de subsidiegever.

Pensioenen
De stichting heeft een pensioenregeling 

voor haar medewerkers afgesloten bij PFZW 

(Pensioenfonds Zorg & Welzijn). De door de stichting 

gehanteerde pensioenregeling voor de werknemers is te 

kwalificeren als een toegezegde bijdrageregeling. Eind 2016 

bedraagt de dekkingsgraad van het PFZW 93%. De over het 

boekjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

De stichting is niet verplicht tot het voldoen van aanvullende 

bijdragen aan de pensioenverzekeraar. De in de jaarrekening 

verantwoorde bedragen zijn gebaseerd op de door de 

pensioenverzekeraar in rekening gebrachte pensioenpremie.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend 

door middel van vaste percentages van de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, 

rekening houdend met een eventuele restwaarde. 

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële 

vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode 

betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van 

uitgegeven en ontvangen leningen.
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TotaalVervoermiddelenInventarisGebouwen en
terreinen

Boekwaarde per 1 januari 2016 € € € €

Aanschaffingswaarde 232.916 349.335 70.127 652.378

Cumulatieve afschrijvingen  -153.964 -327.838 -51.318 -533.120

 78.952 21.497 18.809 119.258

Mutaties

Investeringen 0 3.485 0 3.485

Afschrijvingen -14.945 -13.651 -5.326 -33.922

 -14.945 -10.166 -5.326 -30.437

Boekwaarde per 31 december 2016

Aanschaffingswaarde 232.916 352.820 70.127 655.863

Cumulatieve afschrijvingen -168.909 -341.489 -56.644 -567.042

 64.007 11.331 13.483 88.821

Toelichting op de balans 
per 31 december 2016

5.4

5. Jaarrekening

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Afschrijvingspercentages %

Gebouwen en terreinen
Gebouwen 5

Verbouwingen 10

Inventaris 
Inventaris excl computerapparatuur 20

Computerapparatuur 33

Vervoermiddelen
Scooters 20

Opstapbus 20
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31-12-1531-12-16

Nog te ontvangen subsidies/baten   € €

Overige te ontvangen subsidies/baten   179.440 202.281

Overige

Declaratie VWL voorgaand boekjaar    6.320  45.000

Informele Zorg project Transitiefonds   0 81.295

Overige nog te ontvangen subsidies   0 69.550

Mantelzorgcomplimenten    154.620  6.436

Oranje Fonds Meer Thuishulp    18.500  0

    179.440  202.281

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaald Arbodienst    5.835  4.415

Vooruitbetaalde automatiseringslasten    2.312  1.887

Vooruitbetaalde verzekerings- en abonnementslasten    114  162

Fietsenplan    6.188  9.842

Borgstelling automatisering    18.900  22.491

Rente Rabobank Streekrekening    2.144  3.554

Voorschot nettolonen   0 594

Gelden onderweg    1.475  785

BTW 4e kwartaal nog te vorderen    1.451  

Overige overlopende activa    32.809  20.373

    71.228  64.103

5.4

5. Jaarrekening

VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen

Van het totaal van de vorderingen, heeft € 12.600 een looptijd langer dan één jaar.
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31-12-15

31-12-15

31-12-16

31-12-16

3. Liquide middelen

4. Eigen vermogen

Voor de nakoming van de huurverplichting met betrekking tot 

de Schans 19-09 is een bankgarantie afgegeven ten bedrage 

van € 35.780. Voor dit bedrag is de ING rekening geblokkeerd.

Het bestuur heeft deze bestemmingsreserve gevormd om 

kosten van langdurige ziektevervanging te kunnen opvangen. 

Daarnaast is het bedoeld voor dekking van kosten ten gevolge van 

bezuinigingen, zoals b.v. omscholing, wachtgeldverplichtingen.

5.4

5. Jaarrekening

   € €

Rabobank    1.255.194  750.798

ING bank    192.988  766.621

Kas    2.315  4.314

Gelden onderweg   0 -580

    1.450.497  1.521.153

   € €

Stand per 1 januari   75.000 75.000

Dotatie   0 0

Onttrekking   0 0

Stand per 31 december   75.000 75.000

Overige reserves 

Stand per 1 januari   405.122 368.422

af/bij: uit exploitatie   15.132 36.700

Stand per 31 december   420.254 405.122
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31-12-1531-12-16
5. Voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen
Dit betreft een voorziening voor toekomstig groot onderhoud aan 

de onroerende zaken Kamp 20-68 en 20-70 te Lelystad en om de 

verkoop van dit pand te bespoedigen.

Onderzoek Stichting Welzijn Lelystad
Dit betreft de voorziening voor het 3-jaarlijks 

klanttevredenheidsonderzoek in 2017 en een onderzoek naar het 

functioneren van SWL in opdracht van de Raad van Toezicht in 2019.

   € €

Overige voorzieningen   38.000 9.500

Stand per 1 januari   9.500 4.500

Dotatie   4.958 5.000

Onttrekkingen   -1.458 0

Stand per 31 december   13.000 9.500

Stand per 1 januari   0 15.500

Dotatie   25.000 5.000

Onttrekkingen   0 -20.500

Stand per 31 december   25.000 0
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31-12-1531-12-16
7. Kortlopende schulden

   € €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing   186.150 170.766

Pensioenpremie   4.564 0

Verschuldigde BTW 2016   29.250 0

   219.964 170.766

Vooruitontvangen bedragen

Jongerenparticipatie   0 3.662

Collectieve arrangementen   0 50.000

Huis voor Taal WEB   0 17.500

Huis voor Taal VVE    20.000  0

Huis voor Taal Anderstalige vrouwen    5.700  0

Werkbudget verenigingsconsulent    5.468  2.539

Crimigelden t.b.v. Informele Zorg    3.750  3.750

Transistiefonds projecten 2016 en 2017    418.664  493.205

VWL COA gelden    89.444  46.417

Saldo ontbinding VVNL    26.454  26.454

Vooruitontvangen huurkorting Schans    16.931  22.278

Vergoeding MDF t.b.v. jeugd/wijkteams   0  5.280 

GGZ preventie activiteiten    15.000  -

Aanpak preventief schoolverzuim MBO College   0  2.640 

    601.411  673.725

5.4

5. Jaarrekening
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31-12-1531-12-16

Overlopende passiva   € €

Vakantiegeldverplichting    107.740  91.049

Eindejaarsuitkering   0 -553

Vakantiedagen    92.800  54.530

Nettoloon    7.880  8.607

Levensloop   0 5.631

Reservering loopbaanbudget    38.429  11.087

Te betalen accountantskosten    9.000  9.806

Te betalen advieskosten HT BTW   0 7.500

Overlopende overige passiva    5.864  25.370

Te verrekenen ziektenkostenpremie     20.659  20.659

Advies PR & Communicatie jaarstukken    19.901  77.842

Jaarbericht    6.500  0

Afrekening Buddy Zorg VSB fonds    7.765  0

Te betalen VWMN 2e helft 2016    32.150  0

Divers    1.600  

   350.288 311.528 

5.4

5. Jaarrekening

Niet in de balans opgenomen meerjarige 
financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting is een huurovereenkomst voor het pand aan 

de Schans aangegaan op naam van Stichting Welzijn 

Lelystad van 1 maart 2015 tot en met 29 februari 2020.

De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting (inclusief 

servicekosten) bedraagt circa  € 171.000. Ter nakoming van 

deze verplichting is een bankgarantie ten bedrage van 

€ 35.780 als zekerheid gesteld.

De uit overige aangegane overeenkomsten voortvloeiende 

jaarlijkse verplichtingen bedragen circa € 125.000, zoals 

printer- en kopieerkosten.
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Toelichting op de staat 
van baten en lasten  
over 2016

5.5

5. Jaarrekening

Realisatie 2015Begroting2016Realisatie20168. Omzet

Omzet vrijgesteld van BTW  € € €

Vrijwilligerscentrale  481.658 487.126 455.820

Informele zorg  628.256 681.580 534.687

Projecten  307.913 327.913 314.054

VluchtelingenWerk Lelystad  343.313 330.993 107.483

Jeugdwelzijn  919.392 919.392 1.080.907

Welzijn in de wijk  1.785.126 1.708.537 1.511.526

  4.465.658 4.455.541 4.004.477

Omzet belast met 6% BTW  24.775 29.600 4.339

Omzet belast met 21% BTW  823.258 824.708 658.600

  848.033 854.308 662.939

Totale Omzet  5.313.691 5.309.849 4.667.416

Vrijwilligerscentrale

Samenbrengen vrijwilligers & organisaties VVB  208.016 208.016 193.937

Vrijwilligerswerk specifieke doelgroepen  150.000 150.000 150.000

Ondersteuning vrijwilligersveld  103.467 103.467 96.464

Werkbudget verenigingsconsulent  17.636 23.104 15.419

Restant werkbudget 2015   2.539 2.539 0

  481.658 487.126 455.820
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Realisatie 2015Begroting2016Realisatie2016

Informele Zorg  € € €

Meldpunt vrijwilligerszorg

Algemene subs Meldpunt vrijwilligerszorg  104.560 104.560 104.092

VWS  9.444 9.444 4.261

Oranje fonds Buddy Zorg  0 0 3.936

Oranje Fonds Vrijwillige Thuishulp  18.500 18.500 0

GGZ preventie activiteiten  15.000 30.000 0

Meer inzet zorgvrijwilligers T-fonds  40.603 50.927 12.178

Jeugdhulp en Informele Zorg T-fonds  62.056 86.306 11.512

Steunpunt mantelzorg

Crimi budget  0 3.750 0

Algemene subs Steunpunt Mantelzorg  363.093 363.093 361.467

Respijtmantelzorg  0 0 22.241

Mantelzorgcompliment  15.000 15.000 15.000

  628.256 681.580 534.687

Projecten

Romaproject  60.000 60.000 60.000

Toekomstperspectief Roma jongeren  3.696 3.696 0

Buurtbemiddeling  43.000 43.000 25.000

Opstapbus  30.000 30.000 42.000

Huis voor Taal

Laaggeletterdheid  0 0 1.387

VoorleesExpress  36.256 36.256 36.094

5.5

5. Jaarrekening
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Realisatie 2015Begroting2016Realisatie2016

  € € €

Huis voor Taal Wmo  30.000 30.000 0

Huis voor Taal VVE  10.000 30.000 94.000

Huis voor Taal WEB  73.624 73.624 52.500

Huis voor Taal restant WEB 2015  17.500 17.500 0

Huis voor Taal talentenjacht  750 750 0

Gilde samenspraak  3.087 3.087 3.073

  307.913 327.913 314.054

Vluchtelingenwerk Lelystad

Juridische begeleiding inclusief tolkenkosten  77.219 71.219 70.900

COA-gelden statushouders lopend boekjaar  185.209 178.889 36.583

Begeleiding vergunninghouders airport  34.468 34.468 0

COA gelden 2015 t.b.v. 2016  46.417 46.417 0

  343.313 330.993 107.483

Jeugdwelzijn

Jeugdpreventiewerk  561.443 561.443 558.929

Intensieve begeleiding Roma jongeren  16.000 16.000 16.000

Jongerencoach, inclusief JongInLelystad  259.546 259.546 258.316

Erop Af  40.703 40.703 40.500

Gastlessen Jeugd & Veiligheid  26.492 26.492 26.360

Aanpak preventief schoolverzuim  2.640 2.640 3.987

Fonds Nieuwe Verbindingen  0 0 175.000

Jongerenparticipatie en Young Leaders  12.568 12.568 1.815

  919.392 919.392 1.080.907

5.5

5. Jaarrekening
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Realisatie 2015Begroting2016Realisatie2016

Welzijn in de wijk  € € €

Transitiefonds Beheer   29.495 69.550 0

Transitiefonds Beheer deel 2015  17.387 17.387 0

Sociale wijkteams incl. PR  400.000 400.000 305.146

WIZ portaal Wmo  25.000 25.000 50.000

Versterking wijkpunten  175.000 175.000 0

Opbouwwerk Participatie en Collectieve Arrangementen Wmo 469.002 469.002 576.454

Gereedschapsuitleenpunt  0 0 15.125

Gezonde Wijk  33.687 33.687 25.152

Collectieve Arrangementen restant 2015  50.000 50.000 0

Transitie Fonds Collectieve Arrangementen Wmo  77.100 152.100 0

Programmabeheer  70.771 70.771 70.454

Opbrengst activiteiten*  187.053 10.000 177.385

Opbrengst cursussen  0 0 21.522

Opbrengst horeca MFA Plein 201  40.809 45.000 72.175

Opbrengst verhuur MFA’s  42.494 25.000 29.055

Vergoeding huur MFA Zuiderzeewijk  161.040 161.040 161.040

Opbrengstverhuur Schans  6.288 5.000 8.018

  1.785.126 1.708.537 1.511.526

* grotendeels niet begrote mantelzorgcomplimenten € 154.620

5.5

5. Jaarrekening
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Realisatie 2015Begroting2016Realisatie2016

5.5

5. Jaarrekening

BTW belaste omzet ( 6%)  € € €

Opbrengsten Opstapbus  2.749 2.100 4.339

Opbrengsten Horeca Zuiderzeewijk (6%)  22.026 27.500 0

  24.775 29.600 4.339

BTW belaste omzet ( 21%)

Nieuwe Werken in de wijk   349.000   349.000   199.600 

Beheer MFA o.a. Plein 201   179.000   179.000   179.000 

Opbrengst Horeca Zuiderzeewijk (21%)   6.050   7.500  0

Beheer Atol en Zuiderzeewijk   250.000   250.000   245.000 

Detacheringsbijdrage CJG   35.158   35.158   35.000 

Extra uren JGT   4.050   4.050  0

   823.258   824.708   658.600
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5.5

5. Jaarrekening

Realisatie 2015Begroting2016Realisatie2016

  € € €

Lonen en salarissen  2.695.165 2.681.875 2.148.567

Sociale lasten  430.141 420.612 380.736

Werkgeversbijdrage loonkosten  -3.319 -3.015 -1.393

Pensioenen  232.106 260.726 196.938

  3.354.093 3.360.198 2.724.848

Lonen en salarissen

Brutolonen  2.542.803 2.490.875 2.063.259

Lasten loopbaanbudget  28.032 46.000 11.087

Inhuur derden  107.717 125.000 93.984

Uitruil onbelaste vergoedingen  23.794 20.000 11.522

Ontvangen vergoeding zwangerschapsverlof  -7.181 0 -31.285

  2.695.165 2.681.875 2.148.567 

9. Personeelslasten

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2016 gemiddeld 75 medewerkers 

werkzaam ( 54 FTE). in 2015 waren dit er 72 (46 FTE).

Het ziekteverzuimpercentage in 2016 was 2,4%.

Wet Normering Topinkomens (WNT)
De directie wordt sinds 1 januari 2010 fulltime (36 uren per 

week) gevoerd door de heer J.H. Dekker. De WNT norm 

wordt niet overschreden. Jaarbeloning €118.416  

(bruto loon: € 95.352, pensioenpremie €10.111).
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5.5

5. Jaarrekening

Realisatie 2015

Realisatie 2015

Begroting2016

Begroting2016

Realisatie2016

Realisatie2016

  € € €

Reis- en verblijfslasten   52.535 55.000 41.437

Ziektevervanging  4.719 25.000 31.336

Studie- en opleiding  81.109 82.520 34.298

Kantine  8.737 10.000 4.020

Ondernemingsraad  3.593 5.000 3.502

Arbodienst  9.048 8.500 7.755

Overig  26.560 15.000 30.825

  186.301 201.020 153.173 

  € € €

Huur- en servicelasten  142.349 159.000 152.483

Huur MFA Zuiderzeewijk  161.040 161.040 161.040

Energie  3.266 3.750 3.785

Reparatie en onderhoud  67.840 25.000 40.156

Belastingen  974 4.500 1.938

Schoonmaak  36.249 40.000 35.292

Bewaking  5.053 4.500 3.754

Overig  6.171 4.000 4.108

  422.942 401.790 402.556 

Overige lasten
10. Overige personeelslasten

11. Huisvestingslasten
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Realisatie 2015Begroting2016Realisatie2016

  € € €

Kantoorinventaris *  36.645 13.500 25.802

Drukwerk**  0 0 7.363

Automatisering  146.387 100.000 90.297

Wijkportaal  29.146 25.000 56.037

Telefoon  59.002 50.000 50.652

Porti  8.889 8.000 7.349

Contributies en abonnementen  15.365 15.000 14.135

Verzekeringen  4.414 8.000 5.635

Kopieer en printerlasten  23.531 32.500 26.702

Buma/Sena  4.439 4.000 4.574

  327.818 256.000 288.546 

12. Kantoorlasten

5.5

5. Jaarrekening

* dit omvat alle kantoorbenodigdheden, inclusief kantoormeubilair

**met ingang van 2016 zijn deze lasten onderdeel van pr & communicatie
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Realisatie 2015

Realisatie 2015

Begroting2016

Begroting2016

Realisatie2016

Realisatie2016

  € € €

Accountant  18.565 19.000 16.402

Juridische lasten  452 7.500 0

Administratie  8.453 10.000  9.461 

Raad van Toezicht  23.739 25.000 18.429

Advies  9.788 6.500 71.338

Pr & communicatie  52.725 41.000 95.425

Certificering  1.576 5.000 980

Vrijwilligers*  0 0 16.734

Kosten geldverwerking **  973  

Overig algemeen   23.265 0 -56

  139.536 114.000 228.713 

  € € €

14. WWB participatieproject  34.000 46.000 44.000

15. Sociale Wijkteams  134.510 196.000 216.666

16. MEE  7.000 31.250 0

17. Mezzo  0 7.500 0

18. Juridische begeleiding vergunninghouders door 

 VluchtelingenWerk Midden Nederland  75.061 75.000 0 

13. Algemene lasten

5.5

5. Jaarrekening

* met ingang van 2016 zijn deze lasten onderdeel van de activiteitenlasten

* *dit betreft alleen de MFA’s
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Realisatie 2015

Realisatie 2015

Begroting2016

Begroting2016

Realisatie2016

Realisatie2016

  € € €

Gebouwen en terreinen  14.945 14.929 14.929

Inventaris  13.651 35.000 14.766

Vervoermiddelen  5.326 7.000 1.807

  33.922 56.929 31.502 

  € € €

Bankkosten   3.986 3.750 3.253

Rentebaten   -2.144 -1.000 -4.211

Hypotheekrente  0 0 1.264

  1.842 2.750 306 

19. Afschrijvingen materiële vaste activa

20. Financiële baten & lasten

5.5

5. Jaarrekening
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Realisatie 2015

Realisatie 2015

Begroting2016

Begroting2016

Realisatie2016

Realisatie2016

  € € €

Inkoop activiteiten*  402.522 244.873 316.110

Collectieve Arrangementen Transitiefonds  21.118 123.000 0

Inkoop Horeca  53.005 50.000 48.517

Lasten VoorleesExpress**  0 0 8.189

Lasten Huis voor Taal  106.873 100.449 103.361

Werkbudget Verenigingsconsulent  20.175 25.643 15.419

Inkoop cursussen  0 0 16.526

Lasten Opstapbus  13.202 11.110 10.998

  616.895 555.075 519.120 

  € € €

BTW-suppletie aangiften  0 0 -46.327

Correctie Levensloop   0 0 -3.000

Minder BTW ZZW horeca 2015   -11.798   

Vergoeding BTW CJG suppletie 2012 t/m 2015   -25.563  0 0

   -37.361  0 -49.327 

21. Activiteitenlasten

22. Bijzondere baten

5.5

5. Jaarrekening

* Dit is inclusief de niet begrote lasten mantelzorgcomplimenten, € 154.620

** met ingang van 2016 is dit onderdeel van Huis voor Taal
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Realisatie 2015Begroting2016Realisatie2016

  € € €

Belasting rente BTW NWW 2013  0 0 1.587

Belasting rente BTW NWW 2012  0 0 2.445

Correctie VoorleesExpress Oranje Fonds  0 0 3.699

BTW, suppletie, boete   2.000  0 62.882

   2.000  0 70.613

23. Bijzondere lasten

5.5

5. Jaarrekening
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Ondertekening 
bestuurder en leden RvT

5.7

5.7.1 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

In de Raad van Toezicht vergadering, gehouden op 24 maart 2016 is de jaarrekening 2015 ongewijzigd goedgekeurd door de 

Raad van Toezicht en heeft de directie de jaarrekening vastgesteld.

directeur-bestuurder

J.H. Dekker

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 5 april 2018

J. Leentvaar, Voorzitter

M.A.E. van der Waal

E. van der Zee

I.J.W. Valk

P.F. Hekking
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