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Inleiding  
door Jan Dekker
directeur-bestuurder

Hierbij treft u aan het halfjaarverslag 2017 van Welzijn 

Lelystad. We kijken terug op een half jaar met memorabele 

gebeurtenissen. In willekeurige volgorde wil ik u een aantal 

noemen.

 § De ontwikkeling van buurtkamers in de MFA’s 
De Buurtkamer is een plek waar mensen uit de 
wijk elkaar kunnen ontmoeten en waar men 
terecht kan met vragen op het gebied van zorg, 
ondersteuning en dagbesteding. Afhankelijk van de 
vraag wordt samen onderzocht wat men wil, wat 
nodig is en hoe wij dat kunnen ondersteunen.

 § De ondertekening van het geactualiseerde 
mantelzorgconvenant 
Betrokken partijen hebben hiermee uitgesproken 
het gebruik van elkaars expertise verder te 
willen intensiveren. Daarnaast is als doelstelling 
geformuleerd het ontwikkelen van respijtzorg 
en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

 § Dit jaar bestaan de Sociale Wijkteams 5 jaar 
Het SWT is, een hecht samenwerkingsverband 
tussen Woonzorg Flevoland, Maatschappelijke 
Dienstverlening Flevoland, Icare, MEE, 
gemeente Lelystad en Welzijn Lelystad.

 § Heel Lelystad stopt! 
In het kader van Lelykracht is deze training twee 
maal stedelijk aangeboden aan inwoners van 
Lelystad. Het initiatief is door heel veel organisaties 
omarmd en ondersteund met tot gevolg dat 
bijna 300 rokers hebben deelgenomen.

Als belangrijke ontwikkeling constateren we de 

toenemende vraag en noodzaak om uitvoering van 

activiteiten op ons te nemen. Veranderende doelgroepen 

vragen om professionele sociaal-pedagogische kennis. 

De primaire opdracht ons te beperken op facilitering 

en ondersteuning in het domein vrijetijd laat dat 

onvoldoende toe.
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1. Jeugdwelzijn

Jeugdpreventiewerk

1.1

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 op 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. Is als discipline deskundig op het gebied van vroeg 

interventie 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 zijn 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 samenwerking met de Jeugd- en gezinsteams is 

verder geïntensiveerd. De JPW’ers die deel uit gingen 

maken van dit samenwerkingsverband werden al vrij snel 

geconfronteerd met de wat zwaardere casuïstiek. Om 

toch vooral de functionaliteit van de preventiewerker te 

versterken en in zekere zin te beschermen is de werkwijze 

nog eens nauwkeurig onderzocht. Rond het verschijnen van 

dit halfjaarverslag worden deze resultaten ter beoordeling 

naar de gemeente gestuurd. Het streven is om met deze 

aangescherpte werkwijze in het nieuwe schooljaar van start 

te gaan. 

In de eerste helft van 2017 zijn er 90 trajecten JPW in 

behandeling (inclusief Roma)
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1. Jeugdwelzijn

Jongerencoach

1.2

Omschrijving
De rol van jongerencoach van Welzijn Lelystad kenmerkt 

zich door een laagdrempeligheid en 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 “Erop Af team”. Zij zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het bereiken en de ondersteuning 

van kwetsbare 17+ jongeren. De werkzaamheden 

hebben betrekking op ambulante en vooral praktische 

ondersteuning aan jongeren en hun sociale systeem.

Het team zorgt vanuit casuscoördinatie ervoor dat, indien 

nodig, meer gespecialiseerde hulp snel erbij betrokken 

wordt. Wanneer een jongere onderwijs volgt is er een 

directe relatie met het JPW.

Doel
Verbeteren van de algehele sociaal, economische en 

maatschappelijke positie en ontwikkeling van jongeren. 

Ontwikkelingen
De problematiek rond werkgelegenheid bij jongeren 

herstelt zich licht. Dat melden landelijke media ook. 

Betaalbare huisvesting voor jongeren in Lelystad is nog 

steeds vrijwel niet beschikbaar. Ten aanzien van de 

schuldenproblematiek verandert niet veel. Voor dergelijke 

problemen blijven jongerencoaches een belangrijke 

schakel op weg naar herstel. De wijze van ondersteuning is 

geïntensiveerd. Het is soms nodig jongeren figuurlijk aan 

de hand te nemen met name in aanvang van het traject. 

Veel jongeren zijn in het verleden te vaak teleurgesteld door 

hulpverleners en hebben het vertrouwen in het systeem 

opgezegd. Dat vertrouwen proberen we terug te verdienen. 

In de beginfase is geen sprake van zelfredzaamheid, maar 

onze manier van werken draagt er toe bij dat dit zich snel 

herstelt. De jongere is zelf goed in staat aan te geven 

wanneer hij zelfstandig verder kan. We zijn steeds meer en 

sneller te bereiken via WhatsApp en diverse sociale media. 

Op 1 juli 2017 hadden de 2 jongerencoaches samen 13 

trajecten in behandeling (exclusief Eropaf). 

Door de jongerencoach van Welzijn in het Erop 

Af zijn er 21 nieuwe trajecten gestart en zijn er 12 

trajecten positief afgesloten. In juli 2017 zijn er bij 

de jongerencoach van Welzijn in het Eropafteam 22 

trajecten in behandeling.
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1. Jeugdwelzijn

JonginLelystad

1.3

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. Jongin 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.

Ontwikkelingen
De belangrijkste ontwikkeling binnen Jongin is de lancering 

van de nieuwe website. De site is helemaal van deze tijd en 

nog meer afgestemd op de wensen van de jongeren in dit 

geval uit Lelystad. Op de website zijn nieuwtjes te vinden en 

komen actuele onderwerpen en thema’s voorbij. Daarnaast 

is er een uit-agenda, vind je er de verschillende filmpjes en 

vlogs van de jongerenredactie en kunnen jongeren vrijuit 

meediscussiëren op het bekende landelijke forum. 
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1. Jeugdwelzijn

Gastlessen Jeugd en 
veiligheid

1.4

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 preventie 

programma’s wordt de inhoudelijke afstemming gezocht. 

Doel
Jongeren weerbaar maken tegen groepsdruk en 

verleidingen die risicodragend zijn voor de ontwikkeling.

Ontwikkelingen
De training Girls’Choice werd voor het eerst bovenschools 

georganiseerd. Bovendien zijn er verkennende gesprekken 

geweest die de samenwerking tussen Welzijn Lelystad en 

MEE in het kader van Girls’Choice moeten gaan versterken. 

In april is de jaarlijks terugkerende conferentie met 

betrekking tot loverboyproblematiek opnieuw 

georganiseerd. Deze Stop Loverboy meeting werd door 40 

jongeren en ouders bezocht en als zeer indrukwekkend 

ervaren. 

Ook nieuw is het programma Rondje seksualiteit. Tijdens 

3 bijeenkomsten per klas komen thema’s aan de orde als 

communicatie over seks en relatie, man- en vrouwrollen, 

veilig vrijen en nog veel meer.

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Family Factory 

die ertoe hebben geleid dat er een basisschool bereid is 

gevonden om in het licht van ouderverantwoordelijkheid 

in de vorm van workshops de thema’s sociale media en 

sociale veiligheid te behandelen. Met FF is afgesproken dat 

we samen met de school en ouders een plan van aanpak 

opstellen om in het nieuwe schooljaar mogelijk te starten 

(incl. doorlopende lijn in school met media paspoort).

Klein beginnen en ervaringen opdoen. De keus voor wel / 

niet starten met VO staat nog open.

Om docenten in het Voortgezet Onderwijs van Lelystad 

mee te nemen in het traject Lelystad Mediawijs is een 

besloten Facebookpagina te starten. Hier kunnen docenten 

lesmateriaal vinden maar ook in besloten setting onderling 

ervaringen delen.

Er zijn plannen besproken om samen met Bureau Gelijke 

Behandeling op te trekken om op een school in het 

primair onderwijs binnen Lelystad de sociale veiligheid te 

vergroten. 

We zagen met betrekking tot de preventieproducten Rots 

en Water en Mediawijsheid een forse toename in de vraag. 

We constateerde tegelijkertijd dat we over onvoldoende 

trainers beschikten. Inmiddels hebben een preventiepool 

samengesteld. Deze bestaat uit zo’n 15 collega’s die bij 

verschillende afdelingen binnen de organisatie werkzaam 

zijn. Na de zomervakantie gaat deze club trainers aan de 

slag en kan aan de toegenomen behoefte worden voldaan. 
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1. Jeugdwelzijn

1.2

1. Jeugdwelzijn

In de eerste helft van 2017 hebben we 53 gastlessen 

Sociale media verzorgd. Er zijn 2 trainingen Girls’ 

Choise gegeven waarvan 1 bovenschools. Op De Arcus 

werd 1 Rots & Watertraining gegeven.

JongIn Lelystad heeft in juli 2017 7 actieve 

redactieraadsleden, heeft op de website totaal 9.912 

nieuwe bezoekers, Op Facebook 1.847 volgers, op 

Instagram 362 volgers en op Twitter 1.224 volgers.

Gastlessen Jeugd en 
veiligheid

1.4
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Vrijwilligers-
centrale

2
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2. VrijwilligerscentraleSamenbrengen 
vrijwilligers en 
organisaties - 
Vrijwilligersvacaturebank

2.1

Omschrijving 
De vacaturebank bemiddelt tussen vraag naar 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
In de eerste helft van 2017 is er gestart met de ontwikkeling van Lelystad Doet. Organisaties zijn uitgenodigd mee te denken 

over de functionaliteiten. Zij zullen in een latere fase ook als testpanel fungeren. Met de organisaties die het platform 

zorgvrijwilligers vertegenwoordigen is er voortdurend afstemming om een goede plek te krijgen in de omgeving van Lelystad 

Doet. De PR en communicatiecampagne is met alle betrokkenen voorbereid. Ook de organisaties met financiële vrijwilligers 

gaan samen een platform vormen. Het samen trainen van hun vrijwilligers krijgt al vorm doordat men nu trainingen en 

themabijeenkomsten met elkaar uitwisselt. De coördinatoren van deze organisaties zijn gestart met het bezoeken van 

elkaars trainingen om te kijken waar verschillen zitten of juist overlap. Zij beoordelen tevens , of trainingen geschikt zijn voor 

hun vrijwilligers maar vooral ook om van elkaar te leren. 

Er is gesproken met Vraag Elkaar en de Lelystadse Uitdaging. Aan beide organisaties is gevraagd op welke wijze zij bij Lelystad 

Doet willen aanhaken. Er is met beide organisaties bovendien gesproken over een structurele dekking van vraag en aanbod. 

Welzijn Lelystad heeft daartoe onderstaand model geïntroduceerd. 

Burger < > Burger

Vraag Elkaar

Burger < > Maatschappelijke organisaties

Lelystad Doet

Maatschappelijke organisaties < > Bedrijfsleven

Lelystadse Uitdaging

Afstemming / versterken Afstemming / versterken Te denken aan Beursvloer

De vrijwilligerscentrale is gestart met de voorbereiding 

op inzet van ambassadeurs. Met de ambassadeurs willen 

we het vrijwilligerswerk en Lelystad Doet nadrukkelijker 

een gezicht geven in de wijken. Op die wijze denken we tot 

meer passende matches te komen met betrekking tot de 

vrijwilligersvacatures. 

In de eerste helft van 2017 zijn er via de vacaturebank 

74 mensen bemiddeld naar vrijwilligerswerk, waarvan 

39 met een uitkering.
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2. Vrijwilligerscentrale

Vrijwilligerswerk voor 
specifieke doelgroepen

2.2

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 

daginvulling, de mogelijkheid om iets terug te doen 

voor Lelystad en het biedt perspectief voor persoonlijke 

groei. Het werk vereist specifieke expertise van de 

vrijwilligersconsulenten om deze groep inwoners van 

passend werk te voorzien. Dat geldt ook voor het vinden 

van maatschappelijke organisaties die 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 

maatwerk begeleid naar vrijwilligerswerk. Hiertoe is een 

specifieke methodiek ontwikkeld. 

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 geleiden Daarnaast 

is het doel jongeren te bereiken en enthousiasmeren voor 

vrijwilligerswerk.

Ontwikkelingen
Het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

dat zich meldt bij de vrijwilligerscentrale neemt af. Dat zijn 

tevens de potentiële deelnemers voor Overstag. Samen 

met de P-coach en het Werkbedrijf is het de afgelopen 

maanden zoeken geweest waarom het aantal aanmeldingen 

vermindert. Een antwoord op die vraag is er nog niet. 

Helaas, want Welzijn Lelystad ziet, samen met deze partners, 

formeel vrijwilligerswerk als belangrijke opstap richting 

arbeid. Formeel vrijwilligerswerk is voor deze mensen vaak 

het hoogst haalbare. Dat vraagt om een kwalitatieve goede 

match die middels Overstag tot stand kan komen. 

Voorbereidingen om vrijwilligerswerk onder de aandacht 

van jongeren te brengen en dit werk te stimuleren zijn in 

volle gang. Met een interne werkgroep is de verkenning 

gestart om jongeren meer te betrekken bij vrijwilligerswerk. 

In het najaar zal er via de Informele Zorg een pilot gestart 

worden met jonge ambassadeurs. Vanuit Intermezzo is 

de vraag gesteld om jongeren uit detentie, binnen hun 

re-socialisatiefase, vrijwilligerswerk te laten doen. Hiermee 

zullen we de komende maanden op beperkte schaal 

starten. 

In de eerste helft van2017 hebben 33 mensen 

deelgenomen aan het Overstag traject. In 2017 zijn er 6 

vrijwilligers coaches actief. 
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2. Vrijwilligerscentrale

Ondersteuning 
vrijwilligersveld

2.3

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
Sportsteunpunt en de vrijwilligersacademie bieden 

sportverenigingen en organisaties integrale ondersteuning. 

Met het Sportbedrijf is een verkenning gedaan over de 

toekomst van het Sportsteunpunt. Het besluit hierover valt 

in het najaar 2017. De huidige denkrichting gaat uit naar het 

opsplitsen van taken. Dat zou kunnen betekenen dat sport-

specifieke ondersteuningstaken worden ondergebracht 

bij het Sportbedrijf. Alle taken daarentegen die het 

vrijwilligerswerk bij verenigingen ondersteunen blijven bij 

de vrijwilligersacademie van de vrijwilligerscentrale. 

Met het platform Zorgvrijwilligers is er specifieke 

afstemming als het gaat om het verder inrichten van van 

het platform zorgvrijwilligers binnen Lelystad Doet. Doel 

is de vrijwilligersacademie meer te voorzien van een 

eigen aanbod en een breed assortiment van modulair 

opgebouwde trainingen.

Onder regie van de vrijwilligerscentrale van Welzijn Lelystad 

komt het platform financieel vrijwilligers van IDO, Humaitas 

en MDF periodiek bij elkaar om ervaring en kennis uit te 

wisselen. 

Als waardering is aan 2 organisaties het boegbeeldje 

uitgereikt. Vanuit de vrijwilligers academie zijn er 

5 cursussen voor Lelystadse vrijwilligers gegeven 

met een bereik (gemiddeld) van 11 deelnemers 

per cursus. Er heeft 1 netwerk bijeenkomst plaats 

gevonden waaraan 55 deelnemers afkomstig van 

28 organisaties. De bijeenkomst had als thema 

Communicatie met mensen met psychische 

problemen. Het sportsteunpunt heeft 3 cursussen / 

trainingen gegeven met een bereik van 74 deelnemers. 

Er is 45 maal gericht informatie of voorlichting gegeven 

door het Sportsteunpunt aan sportverenigingen en 

gemeentelijke afdelingen. Het Sportsteunpunt heeft 6 

keer een online nieuws en informatiebrief verzonden. 
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Informele 
Zorg

3
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3. Informele zorg
Meldpunt 
Vrijwilligerszorg - 
Vrijwilligers in de Zorg

3.1

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. Zij kennen het samenspel tussen formele en 

informele zorg. Om aan de toenemende vraag te kunnen 

voldoen, 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
Professionals zijn opgeleid volgens de methode “Sociaal 

netwerk versterking”. In de eerste helft van 2017 wilden we 

de uitvoering hiervan kracht bij zetten middels de inzet van  

een “kantelcoach”. Doordat de leverancier nog niet aan deze 

vraag kon voldoen zijn de afspraken opgeschort naar het 

najaar. 

Voor de doelgroep GGZ zijn er meer hulpvragers dan 

vrijwilligers. Onderzoek wijst uit dat dit geldt voor het hele 

land. Er zijn nieuwe acties geformuleerd om het aantal 

vrijwilligers op peil te brengen. GGZ-problematiek is een 

zeer actueel onderwerp. In Lelystad missen we een GGZ-

preventienetwerk waarin vraag en aanbod op elkaar wordt 

afgestemd. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor 

het opzetten van een dergelijk netwerk. 

Met het platform Zorgvrijwilligers zijn afspraken gemaakt die 

in een convenant worden opgenomen. 

Eind juni heeft er een spiegelbijeenkomst plaatsgevonden. 

Een groep zorgvrijwilligers is gevraagd hoe zij onze 

ondersteuning ervaren. Dit vond plaats onder regie van 

een onafhankelijke gespreksleiding. De uitkomsten hiervan 

dienen nog nader te worden verwerkt. De deelnemers geven 

de dienstverlening van onze professionals een 9.

Op 1 januari 2017  zijn er voor alle projecten 107 zorgvrijwilligers. Gelet op de wachtlijsten hebben we ons zelf een prestatie 

opgelegd en dat is een stijging van 20% zorgvrijwilligers. In juli 2017 is het totaal aantal zorgvrijwilliger (inclusief stagiaires) 124 

(+15%).  In juli 2017 zijn er 44 koppelingen actief. En staan er 46 hulpvragers op de wachtlijst om gekoppeld te worden. 69% 

heeft binnen 2 maanden een koppeling. Alle nieuwe vrijwilligers zijn opgeleid.

Actieve vrijwilligers Hulpvragen Actieve 
Koppelingen

Aantal opnames / 
uren

GGZ 6 32 7

Chronische Zorg 22 38 24

Palliatief extramuraal 26 8 4

Respijtzorg 14 12 9

Vrijwillige Thuis Hulp (Oranje 
Fonds)

9 79 43

Patiënt support 11 10 25

‘t Hofje 26 25 / 1.400 uur 

18 Stichting Welzijn Lelystad - Halfjaarverslag 2017



3. Informele zorg
Steunpunt Mantelzorg 
- Mantelzorg 
ondersteuning 

3.2

Omschrijving 
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch 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 geven 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.

Ontwikkelingen
In het voorjaar is het mantelzorgconvenant met twee jaar 

verlengd. Een belangrijke bijdrage in de doelstelling een 

deelname is de MC-groep als het gaat om overdracht van 

ziekenhuisopname naar huis en de betrokkenheid van 

mantelzorg daarbij. Vanuit het Mantelzorgconvenant wordt 

er gewerkt aan de vier doelstellingen. Vanuit de doelstelling 

Werk en Mantelzorg heeft er een inspiratiebijeenkomst 

plaatsgevonden waarbij organisaties met elkaar hebben 

afgesproken om voor 1 januari 2018 de erkenning 

mantelzorg vriendelijk personeelsbeleid te behalen.

Met Open je Hart zijn nieuwe afspraken gemaakt als het 

gaat om de mantelkring. Zowel Welzijn Lelystad als Open 

je Hart zijn erg tevreden over het bereik van de activiteiten 

en de onderlinge samenwerking. Ook voor mantelzorgers 

is er een spiegelbijeenkomst georganiseerd. Belangrijkste 

opbrengst is dat de mantelzorger zich gehoord voelt door 

onze consulenten. In september is de rapportage met 

verbeterpunten gereed.

In de eerste helft van 2017 zijn er 991 mantelzorgers 

geregistreerd. Er hebben 17 lotgenoten bijeenkomsten 

plaatsgevonden met een bereik van 148 deelnemers. 

Voor mantelzorgers zijn er 5 cursussen georganiseerd 

met een bereik van 34 deelnemers. In de Respijtzorg 

zijn 14 vrijwilligers actief en hebben er 9 koppelingen 

plaatsgevonden. 

814 geïnteresseerden staan ingeschreven voor het 

ontvangen van de nieuwsbrief Informele Zorg.

Er zijn 236 aanvragen mantelzorg waardering 

aangevraagd (193 geldbedrag en 43 Lelypas). Aan 27 

nieuwe mantelzorgers is individuele ondersteuning 

geboden. 
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3. Informele zorg
Transitiefonds - 
Informele Zorg voor 
Jeugd 

3.3

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 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
Het aantal jonge mantelzorgers dat ons weet te bereiken 

neemt toe. Ook verwijzers weten ons steeds beter te vinden 

en dat geldt tevens voor de Jeugd en gezinsteams (JGT’s). De 

situatie van jonge mantelzorgers vraagt onze aandacht. Niet 

alleen door vroeg te signaleren maar juist ook in vroegtijdig 

handelen. Dit geldt voor de JGT’s maar ook voor het primair 

en voortgezet onderwijs. In navolging op de motie van het 

CDA dat in de gemeenteraad is aangenomen, om meer 

aandacht te hebben voor jonge mantelzorgers, wordt een 

plan voorbereid. De powerspots (groepsbijeenkomsten om 

weerbaarder te worden) worden goed bezocht. Met name de 

Rots en Watertraining wordt gewaardeerd, Niet alleen  door 

de deelnemers maar ook door ouders en het onderwijs. 

Tijdens de Rots en Water training leren de kinderen van 

en met elkaar om voor jezelf op te komen, omgaan met 

stressvolle situaties en op een vriendelijk manier problemen 

oplossen.

Het aantal aanvragen voor vrijwillige inzet van buddy voor 

kinderen en jongeren neemt toe. Eigenlijk meer dan dat we 

met vrijwillige inzet aankunnen. Dit heeft dan ook geleid 

tot inzet van studenten, maar die zijn er ook maar tijdelijk. 

Om studenten langer als maatje te behouden gaan we een 

pilot starten met ambassadeurs. Jonge vrijwilligers die 

hun sociale netwerk aanboren om als buddy gekoppeld te 

worden aan een jonge hulpvrager.

De registratie telt 215 jonge mantelzorgers. Er zijn 

in 8 maatjes actief (geweest) ter ondersteuning van 

12 jonge mantelzorger. Er staan 10 aanvragen in de 

wachtlijst. Er hebben 12 powerspots plaatsgevonden 

en 18 rots & watertrainingen. Vanuit het JGT zijn er 24 

jonge mantelzorgers aangemeld.

Er zijn in de eerste helft van 2017 15 jonge hulpvragers 

aangemeld. Daarvan zijn er 7 daadwerkelijk gekoppeld 

middels een juiste match.  Er staan er 8 op de 

wachtlijst.
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3. Informele zorg
Transitiefonds - 
Informele Zorg voor 
Jeugd 

3.3

Met iets kleins veel voor iemand betekenen.” 

Het is echt bizar om te zien hoeveel geluk je iemand kan 

brengen met hetgeen wat je doet. Afgelopen jaar liep ik 

voor school stage bij Welzijn Lelystad. Ik heb werkelijk een 

geweldig jaar gehad als Buddy bij het Buddyzorg project.

Als Buddy(maatje) word je gekoppeld aan de hulpvrager 

op basis van interesses en/of karakter. Welzijn probeert 

hier zo goed mogelijk rekening mee te houden. Vaak heb 

je als maatje ook de keuze om te kiezen tussen een paar 

hulpvragers. Je kan bij Welzijn terecht voor zowel een 

stageplek voor school, of voor vrijwilligerswerk.

Ik was gekoppeld aan een jongetje genaamd Nosa van 

destijds 9 jaar oud. Hij zit al zijn hele leven in een rolstoel. 

Nosa heeft zich aangemeld bij Welzijn om elke week even 

weg te zijn van huis om iets te doen en om zijn moeder te 

ontlasten. Toen ik voor het kennismakingsgesprek naar 

hem toe ging, was ik best nerveus: wat nou als het niet zou 

klikken tussen Nosa en mij? De kennismaking was nog wat 

ongemakkelijk, maar gelukkig was mijn stagebegeleider 

Wouter Biesmans mee. Hij leidde het gesprek heel erg goed. 

Een week na de kennismaking ging ik weer naar Nosa, maar 

dan alleen, zonder Wouter. Toen kwamen Nosa en ik gelijk 

een stuk losser. Al snel ontstond er een band tussen ons. 

Niet alleen tussen mij en Nosa, maar ook tussen zijn moeder 

en mij.

Elke week kwam ik bij Nosa en zowat elke week gingen we 

samen leuke dingen doen. Altijd als ik kwam, werd ik met 

open armen door zijn moeder ontvangen. Samen kletsten 

we dan even gezellig en dronken we thee tot het 3 uur was; 

het tijdstip waarop Nosa thuis werd gebracht. Als Nosa 

thuis was, kon het feest beginnen. Van musea bezoeken tot 

treinen kijken en gamen, Nosa en ik deden het allemaal. Elke 

week was Nosa er even uit, elke week kon hij genieten van 

een leuke dag en elke week werd zijn moeder even ontlast.

Als student zit ik bijna elke doordeweekse dag in de trein. 

Treinen deden mij dus ook niet zo veel. Nosa hield echter 

heel veel van treinen en hij wist er ook veel van. Heel vaak 

hebben we dan ook op het station gestaan om treinen te 

kijken. Als ik met Nosa op het station stond, was mijn kijk op 

treinen ineens heel anders; ik vond treinen kijken zelfs leuk! 

Als hij gelukkig werd van hetgeen wat we deden, het maakt 

niet uit wat, dan kon mijn dag niet meer stuk. 

Wat ik heb geleerd is dat je met iets heel kleins het zonnetje 

in iemand zijn of haar leven kan zijn, je kan zo ontzettend 

veel voor iemand betekenen. Op mij heeft dit ook een heel 

positief effect gehad; elke week als ik weg ging voelde ik me 

weer goed om het feit dat ik iets heb kunnen betekenen voor 

Nosa en omdat ik een hele leuke dag achter de rug had. Het 

afgelopen jaar hebben Nosa en ik een geweldige tijd gehad.

Helaas komt er aan ieder maatjescontact een eind, 

ook aan die van ons. Nosa en ik hadden een knallende 

afsluiter gemaakt van ons maatjescontact, we 

hadden een confettikanon gekocht! We vonden het 

allebei jammer dat er een eind was gekomen aan ons 

maatjescontact. Ik vertelde hem dat dit een ervaring 

voor mij is geweest waar de mooie verhalen die ik later 

vertel aan mijn kinderen vandaan komen. Ik hoop 

dat hij later ook terugdenkt aan deze tijd en dat hij 

hetzelfde zou doen.
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4. Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk

4.1

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 werkbegeleiding van beroepskrachten. In de 

opstartperiode raken deze nieuwe inwoners bekend met 

de Nederlandse wet- en regelgeving en met verschillende 

(overheid) 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
In 2017 zijn we doorgegaan op de ingeslagen weg. 

Professionaliseren van de maatschappelijke begeleiding 

en samenhang in de keten zijn de belangrijkste opgaven. 

De werkzaamheden van de maatschappelijke begeleiding 

zijn inmiddels opgesplitst in praktische ondersteuning 

en coaching van de cliënt om de zelfredzaamheid te 

vergroten. Medewerkers zijn geschoold in de vaardigheden 

die voor beide kerntaken nodig zijn. Om de statushouder 

zo snel mogelijk in de Lelystadse samenleving mee te 

laten doen hebben we ook de partners nodig. We hebben 

dan ook de partners uitgenodigd deel te nemen aan 

een training om gezamenlijk de verantwoordelijkheid 

op te pakken. Deze aanpak hebben we in juni jongst 

leden ook mogen presenteren tijdens een landelijk VNG 

congres. Vluchtelingenwerk werkt veel samen met Huis 

voor Taal. In het kader van de participatieverklaring 

hebben we vanuit het ministerie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid deelgenomen aan een landelijke pilot. 

De resultaten daarvan worden in het najaar geëvalueerd. 

Voor Alleenstaande Minderjarige Vergunninghouders 

(AMV’ers) is een intensief begeleidingsplan rondom 

zelfstandig wonen in Lelystad opgesteld dat in sinds kort 

in nauwe samenwerking met de netwerkpartners ten 

uitvoer wordt gebracht. Aan dit plan heeft Oranje Fonds 

financiering toegekend. Middels een overlegstructuur 

met partners wordt de arbeidsparticipatie van 

statushouders gemonitord. We nemen deel aan een 

landelijk onderzoeksproject van Kennisplatform Integratie 

& Samenleving ten einde arbeidsparticipatie onder 

statushouders te bevorderen. 
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4. Vluchtelingenwerk

Juridische 
Ondersteuning

4.2

Omschrijving
Een belangrijk is aspect van vluchtelingenwerk is de 

juridische ondersteuning. Aangezien dit complexe zaken 

betreft en de nodige expertise vereist, heeft Welzijn Lelystad 

ervoor gekozen om deze in te kopen bij Vluchtelingenwerk 

Nederland. Zij hebben de kennis, mogelijkheden en relaties 

om dit kwalitatief uit te voeren dat de maatschappelijke 

begeleiding ten goede komt. Een juridisch medewerker van 

Vluchtelingenwerk Nederland voert haar werkzaamheden 

uit ten kantoren van Welzijn Lelystad en maakt onderdeel 

uit van het team. Maatschappelijke begeleiding en 

juridische ondersteuning hebben een integrale aanpak. 

Doel
Bieden van juridische ondersteuning en ondersteuning van 

aanvragen gezinshereniging.

Ontwikkelingen
In de eerste helft van 2017 zijn 51 gezinsherenigingen 

ondersteund. Vanaf januari zijn er 7 dossiers bijgekomen, 

bovenop de voorraad van 44 lopende dossiers. Daarvan 

zijn er 18 afgerond, waarbij uiteindelijk 16 families naar 

Nederland zijn gekomen 2 referenten hebben er voor 

gekozen om hun gezinshereniging te stoppen. Per juli 2017 

zijn er nog 33 lopende aanvragen. Van deze 33 lopende 

gezinsherenigingen zijn er 10 cliënten in bezwaar gegaan 

tegen de afwijzing van hun gezinshereniging. Wij hebben in 

totaal 21 personen voorzien van juridische ondersteuning. 

De juridische ondersteuning bestaat voornamelijk uit de 

volgende activiteiten ; Bed bad Brood regeling (5), uitstel 

van vertrek op basis van medische situatie (2), herhaalde 

asielaanvraag (1), Verlengen verblijfsvergunning (6), advies 

over terugkeren naar Europees land van binnenkomst ( 2), 

naturalisatie (3), Overige vragen rondom verblijfsrecht (2). 

Van de 21 personen zijn er nog 10 dossiers open. De overige 

juridische vragen zijn afgerond, omdat dit korte vragen 

betrof of de verlenging is toegewezen. 

Een positieve ontwikkeling is dat de IND hun voorraad 

gezinsherenigingsdossiers steeds meer op orde krijgt 

en dat de voorraad afneemt. Hierdoor hebben bijna alle 

cliënten die een aanvraag hebben ingediend inmiddels 

een behandelaar bij de IND. Daarnaast wordt ook steeds 

vaker bewijsnood aangenomen bij gezinsherenigingen van 

Eritrese statushouders. Hierdoor was er een stijging van 

positieve beslissingen en dus ook een stijging in het aantal 

nareizigers dat is aangekomen in Lelystad. 

Onlangs zijn een aantal AMV’ers in begeleiding genomen 

in het kader van een gezinsherenigingprocedure. Een 

knelpunt hierbij is dat er geen warme overdracht is 

vanuit Nidos en dat de AMV’ers niet op de hoogte zijn 

van hun verplichtingen die zij zijn aangegaan met de 

gezinsherenigingsprocedure. Waar dit aan ligt is lastig 

te zeggen, maar om dit in de toekomst te voorkomen, is 

er een gesprek aangevraagd met Nidos. Daarnaast start 

Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad vanaf heden een nieuw 

project voor amv’ers vanaf 17,5 jaar. De juridische afdeling 

wordt hier ook bij betrokken om vanaf 17,5 al voorlichting 

kunnen geven over de gezinsherenigingsprocedure. Hierbij 

is het belangrijk dat de amv’ers begrijpen wat er gebeurd 

nadat zij 18 jaar worden mbt hun gezinshereniging. 

In de eerste helft van 2017 hebben 46 nieuwe 

statushouders/ WI’ers (Wet Inburgering) 

maatschappelijke begeleiding ontvangen. Op de lijst 

van maatschappelijke begeleiding staan in juli 2017 in 

totaal 202 personen. 

In het eerste half jaar zijn er voor maatschappelijke 

begeleiding 15 vrijwilligers actief geweest. Per 1 juli 

2017 zijn er 10 actief en 1 stagiaire. 

Introductieteam: 5

Ondersteuner: 1

AMV maatje: 4, waarvan 2 ook lid van introductieteam

Tolk /ondersteuner: 2 ( ex-cliënten - wederkerigheid)

De juridische ondersteuning heeft 3 vrijwilligers.
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Sociale wijkteams

5.1

Omschrijving
De vier teams ondersteunen bewoners met niet-medische hulp bij kwesties op alle levensgebieden. De generalisten uit de 

teams maken met die bewoners bij hen thuis een passend ondersteuningsplan. In dat plan staat zijn/haar zelfredzaamheid, 

wat die bewoner wil bereiken en de daar bij passende acties van de bewoner zelf, zijn/haar netwerk, vrijwilligers, het gebruik 

van algemene voorzieningen en professionele ondersteuning vanuit de Wmo. Een bewoner heeft bij het Sociaal wijkteam één 

vast contactpersoon (generalist) om afspraken mee te maken. 

De vier teams zijn dichtbij de bewoners georganiseerd 

en werken vanuit de wijkcentra. Dat zijn dezelfde plekken 

waar bewoners informatie krijgen op het Wijkpunt (zie de 

volgende paragraaf). De Jeugd&Gezin teams werken in 

dezelfde stadsdelen. 

Welzijn faciliteert de Sociaal Wijkteams met werkplekken 

in de wijk en met een modern digitaal registratie systeem 

(WIZportaal). Daarmee is een ‘lean’ en simpel proces 

ontwikkeld; ondersteuningsplannen worden ter plekke aan 

de keukentafel gemaakt en digitaal ondertekend waardoor 

er snel door de gemeente beschikt kan worden. Plannen 

voor een mantelzorger en een zorgvrijwilliger (Welzijn) 

en voor jeugd (J&G teams) worden in hetzelfde systeem 

gemaakt wat het samenwerken eenvoudig en snel maakt. 

Doel
 § Vergroten van zelfredzaamheid; 

 § Vergroten van netwerken rondom een bewoner; 

 § Versterken van het algemene basisaanbod en 
gebruik van professionele zorg beperken; 

 § Per bewoner een Wmo ondersteuningsplan op maat; 

 § Bieden van passende Wmo cliëntondersteuning; 

 § Efficiënte en gedifferentieerde aanpak per 
wijk met gedeelde prioriteiten (wijkagenda) 
op basis van de wijkanalyse;  

 § Bereiken van ‘zorgmijders’ en mensen 
die buiten de boot vallen; 

 § Opschalen waar dat moet, afschalen waar dat kan. 

Werkgebied en Doelgroep 
Heel Lelystad en alle inwoners van Lelystad met een niet-

medische ondersteuningsvraag. 

Structuurkenmerken 
Welzijn Lelystad coördineert de vier teams. 

De ontwikkelagenda wordt met betrokken organisaties 

opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld. Uitvoerende 

organisaties: 

 § MEE 

 § MDF 

 § ICARE

 § WZF 

 § Welzijn Lelystad - opbouwwerk 

Ontwikkelingen
De Sociaal Wijkteams kunnen alleen effectief zijn als ze 

in verbinding staan met de samenleving in de wijk en alle 

vrijwilligers en professionele partijen die een aandeel 

kunnen leveren in de zelfredzaamheid van bewoners. We 

zien de Sociaal Wijkteams dan ook als een coproductie 

met hen en niet een op zichzelf staande instantie. Dat 

geldt dus ook voor de doorontwikkeling die we in 2017 met 

vele partijen maken. Daarvoor is een jaarplan in de maak 

conform de overeenkomst partners SWT 2017. 

Medewerkers en kwaliteit
De sociale wijkteams zijn afgelopen jaar versterkt met 1 fte 

extra per sociaal wijkteam. Deze inzet is ingekocht bij MEE, 

MDF, Icare en WZF. De inzet verschilt per stadsdeel en wordt 

afgestemd op de behoefte per wijk. 

5. Welzijn in de wijk
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5. Welzijn in de wijk

Sociale wijkteams

5.1

Deskundigheidsbevordering
Iedereen is geschoold in de materie rond sociale netwerk-

versterking. Doel is de medewerker beter in staat te stellen 

het netwerk van de burger te vergroten en te mobiliseren.

Indigo heeft een training verzorgd op het gebied van 

psychopathologie om medewerkers kennis te laten maken 

met de specifieke omstandigheden rond de geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ). 

Generalisten zijn getraind in het kader van de armoede-

bestrijding. Doel was (verborgen) armoede te leren 

herkennen om vervolgens adequaat op signalen te reageren.

In elk stadsdeel is een participatiecoach en een WMO-

consulent toegevoegd aan de Sociaal Wijkteams (SWT’s). 

De wijkteams maken gebruik van de kennis van deze 

medewerkers en profiteren van de korte lijnen. De inzet 

van participatiecoaches en WMO-consulenten wordt als 

meerwaarde ervaren en verhoogt de kwaliteit van de 

begeleiding. Voordeel is bovendien dat inwoners nu steeds 

vaker de wijkcentra bezoeken. Voordeel daarvan is dat 

we constateren dat de deelname aan de verschillende 

collectieve arrangementen is toegenomen.

Samenwerking met andere organisaties
In alle stadsdelen is er afgelopen jaar intensiever 

samengewerkt met huisartsen en verschillende 

gezondheidscentra. Huisartsen en wijkteams richten zich 

meer op preventie. Er is tevens een bijzonder constructieve 

samenwerking met de zogenaamde hometeams. Landelijk 

worden we beschouwd als het goede voorbeeld en we 

verzorgen dan ook regelmatig presentaties over ons 

samenwerkingsmodel. 

Het project “Lelystad in beweging” werkt nauw samen met 

de SWT’s. De leefstijlwijkcoach van dit project anticipeert 

op signalen van de SWT’s en vertaalt dit naar praktische 

interventies. In stadsdeel Zuidoost heeft dit geleid tot mooie 

resultaten en hebben veel ouders met hun kinderen ervaring 

opgedaan in het kader gezond leven, eten en bewegen. 

SWT’s werken nauw samen met de zogenaamde 

hoofdaannemers. Zij sluiten met regelmaat aan in 

teamvergaderingen. De gemeenschappelijke kennis 

over de inwoners in de verschillende stadsdelen neemt 

toe. Daarnaast delen de generalisten en experts van de 

hoofdaannemers steeds meer kennis en ervaringen met 

elkaar.

De SWT ’s sluiten aan bij bijeenkomsten van vangnet en 

advies en elk team zet in op profilering en netwerken. 

Nu de WMO- consulenten en participatiecoaches van de 

gemeente zijn aangesloten, verwijst de stadwinkel ook 

steeds vaker door naar het SWT. 

Ontwikkelingen in de stadsdelen
We constateren dat steeds meer burgers ons weten te 

vinden in de stadsdelen. Inwoners worden in toenemende 

mate door huisartsen, politie en Centrada verwezen. Zij 

brengen vooral de zorgmijders in contact met de SWT’s en 

dat is een goede ontwikkeling. 

We constateren dat oudere inwoners langer thuis wonen 

en daarom meer hulp nodig hebben. Ook mensen met 

GGZ-problematiek wordt minder snel opgenomen. Ook zij 

komen nog altijd bij het SWT terecht. 

We zien meer Begeleid wonen-projecten en ook een 

toename van particulieren die kamers verhuren. In 

bepaalde wijken ontstaan concentraties van inwoners met 

eenzelfde problematiek. Daar is de behoefte aan toezicht 

en ondersteuning groter.  Verder constateren we een 

toename van inwoners met een verslavingsproblematiek 

en bovendien van inwoners met een justitieverleden. We 

krijgen meer vragen op gebied van lichamelijke gezondheid. 

De schaarste op de woningmarkt geeft ook aanleiding 

tot zorg.
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5.2

 

Omschrijving
Welzijn Lelystad levert vanaf januari 2015 via de Wijkpunten 

alle informatie en advies voor bewoners met een 

ondersteuningsvraag op het gebied van wonen, leven zorg 

en welzijn. 

Fysiek is dat zo georganiseerd dat bewoners in hun 

stadsdeel een plek hebben waar ze terecht kunnen voor 

een heel scala aan vragen, zorgen en ideeën. Dat doen we 

om twee redenen: 

 § Service naar de bewoners met korte lijnen; binnen de 
Wmo doelgroep zijn er door de hele stad bewoners 
die zich niet redden via internet en alle veranderingen 
moeilijk kunnen bijhouden. Denk aan ouderen, 
laaggeletterden, mensen met verstandelijke beperking 
of niet aangeboren hersenletsel. Bij hen is persoonlijk 
contact nodig om scherp te krijgen waar het hen 
nou echt om gaat. Dan is het belangrijk dat we op 
die plekken alle info kunnen bieden, dus niet alleen 
over de Wmo maar ook bijvoorbeeld over de Wlz, de 
zorgverzekeringswet, het wonen en geldzaken. Maar 
ook om via een gesprek over een schutting of een 
verwaarloosde tuin zorgmijders te kunnen bereiken 
of mensen actief te krijgen er zelf wat aan te doen. 

 § Om ondersteuning te kunnen op- en afschalen; daar 
waar nodig wordt het Sociaal Wijkteam ingeschakeld 
en daar waar mogelijk worden bewoners gekoppeld 
aan een algemene voorziening met vrijwilligers (zoals 
een sociaal restaurant of een wandelclub) of algemeen 
bestaand aanbod als het Financieel spreekuur. 

De Wijkpunten in Lelystad zijn de entree naar de Sociaal 

Wijkteams op dezelfde uitvalsbasis in Lelystad 

 § MFA Atolplaza 

 § MFA light de Waterbever (met het gezondheidscentrum) 

 § MFA light de Windhoek 

 § MFA de Hanzeborg 

Golfpark

Boeier Karveel

Punter Kogge

SchouwJol
Galjoen Gondel

Zuiderzeewijk

Atolwijk

Noordersluis
Lelystad-Haven

Hollandse Hout

Botter
Tjalk

Schoener

Landstrekenwijk

Warande

Boswijk

Waterwijk De Landerijen

Kempenaar
1.  Atolplaza 

0320 745720

2.  Waterbever 
0320 745740

4.  Hanzeborg 
0320 745780

3.  Windhoek 
0320 745760

Daarnaast zijn er locaties met alleen spreekuren. Dat zijn 

Wijkcentrum Zuiderzeewijk, buurthuis de Brink (in de 

Boswijk) en de 

Duurzaamheidwinkel (Stadshart) 

Digitaal bieden we deze service met een nieuwe website. 

Bewoners kunnen zelf via ‘Wie Wat Waar’ van Lelystad op 

internet vinden welke ondersteuning bij hen past en wat er 

bij hen in buurt te doen is op het gebied van leven, wonen, 

zorg en welzijn. De zoekmachine is met een gratis tool door 

iedere organisatie of vereniging in Lelystad op hun eigen 

website te gebruiken. 

 § ‘Vraag Elkaar’ is geïntegreerd om het voor bewoners 
eenvoudig te maken wat voor elkaar te betekenen; 

 § De nieuwste sociale kaart (Socard4) van de 
GGD is geïntegreerd, maar ook welke kleinere 
initiatieven en activiteiten er zijn. 

Daarnaast kunnen bewoners (of hun mantelzorger of 

familie) digitaal ondersteuning aanvragen (laagdrempelige 

toegang Sociaal Wijkteam). 

5. Welzijn in de wijk
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5. Welzijn in de wijk

5.2

Doel
 § Goede telefonisch bereikbaarheid 

iedere werkdag van 9 tot 12; 

 § Goede digitale informatie die bewoners helpt 
hun zaken zelf uit te zoeken en te regelen; 

 § Een klantvriendelijke, herkenbare en benaderbare 
toegang tot Wmo ondersteuning; 

 § Opschalen van hulp waar nodig, afschalen waar dat kan; 

 § Ondersteuning bij ideeën en initiatieven; 

 § Spreekuren voor bewoners waar tegelijk 
meerdere partners zijn, te weten de 
gemeente, Centrada en de politie. 

Werkgebied en Doelgroep 
Heel Lelystad en alle inwoners van Lelystad met een 

ondersteuningsvraag of een initiatief. 

  

Doelstellingen, eerste half jaar 2017
 § Uniformiteit op de wijkpunten verder ontwikkelen;

 § Het op orde hebben van de informatievoorziening 
(telefonisch, digitaal en fysiek);

 § Gekwalificeerde medewerkers voor de intake;

 § Vrijwilligers en stagiaires betrekken bij de wijkpunten.

Ontwikkelingen
 § Er is een jaarplan gemaakt met een duidelijke visie en 

doelen. Dit geeft een helder kader en duidelijkheid 
in welke doelen gerealiseerd moeten worden. 

 § De bereikbaarheid is opnieuw verbeterd. De bezetting 
is gegarandeerd door beter afstemming tussen de 
wijkpunten. De telefonische bereikbaarheid is ook 
verbeterd. Tevens wordt er meer gebruik gemaakt 
van de e-mail. De e-mailaccounts van de wijkpunten 
zijn voorzien van een autoreply zodat iedereen 
er zeker van is dat de e-mail op het juiste adres is 
aangekomen en in behandeling wordt genomen.

 § Klantcontactmedewerkers en teamondersteuners zijn 
samen met de medewerkers wijkpunten getraind in 
“Vraagverheldering voor loketmedewerkers binnen 

het sociaal domein” . Men is in staat tijdens een eerste 
contact met de klant te beoordelen of er sprake is van 
enkelvoudige problematiek of dat er een doorverwijzing 
naar bijvoorbeeld het sociale wijkteam nodig is.  
Om de kwaliteit van de wijkpunten te verhogen zijn 
HBO-opgeleide wijkpuntmedewerkers aangesteld. 
Op elk wijkpunt is nu zo’n medewerker werkzaam.

 § Het financieel spreekuur is uitgebreid van vier naar 
acht spreekuren verdeeld over de stad. Het financieel 
spreekuur 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. Bij het spreekuur 
worden getrainde vrijwilligers ingezet (in de regel op 
HBO niveau) met expertise op dit gebied. Het financieel 
spreekuur is onderdeel van het wijkpunt. 
De Wie Wat Waar op de website van Welzijn Lelystad 
heeft verder vorm gekregen en is gevuld met meer 
informatie voor zowel de bewoner als de professional. 

 

Wijkpunten
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5. Welzijn in de wijk

5.3

Opbouwwerk

De opbouwwerkers zijn de ogen en oren van de wijk. 

Zij richten zich op ideeën en mogelijkheden van 

bewoners en geven prioriteit aan het ondersteunen van 

bewonersinitiatieven en koppeld mensen met ideeën 

en vraagstukken in de wijk aan elkaar. Speerpunten 

vanuit de tweejaarlijkse wijkmonitor van de gemeente 

vormen hierbij de prioriteit aan het werk. Er wordt nauw 

samengewerkt met bewoners en organisaties, zo ook met 

de gemeentelijke campagne ‘Mensen maken de Buurt’. 

Het opbouwwerk maakt individuele vragen uit de Sociaal 

Wijkteams collectief door nieuwe voorzieningen te 

ontwikkelen die individuele oplossingen kunnen vervangen. 

Het opbouwwerk weet wat er in de wijk speelt en is actief 

als het gaat om verbetering van de leefbaarheid in de wijk. 

Daarnaast koppelt het opbouwwerk mensen met een niet-

medische klacht, die via Welzijn op recept door huisartsen 

zijn doorverwezen, aan een arrangement in de wijk. Doel 

is om het persoonlijk welbevinden te laten toenemen. Dat 

bereik je vaak al door situaties weg te nemen waarbij sprake 

is van eenzaamheid. 

Doelstellingen 
Het opbouwwerk levert een actieve bijdrage aan het 

ondersteunen en stimuleren van initiatieven die participatie 

en zelfredzaamheid van bewoners vergroten. 

Werkgebied en Doelgroep 
Opbouwwerk is er voor alle bewoners vanaf 18 jaar. 

Prioriteit hebben de WMO-doelgroepen en doelgroepen uit 

het gezondheidsbeleid. 
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Productspecificatie 
Bewonersinitiatieven Ondersteunen van bewonersinitiatieven die bijdragen aan zelfredzaamheid en de 

leefbaarheid. 

Koppelt waar mogelijk initiatieven en initiatiefnemers aan de prioriteiten binnen de wijk 
(wijkmonitor) 

Koppelt bewoners met een ondersteuningsvraag waar dat past aan 
bewonersinitiatieven (wederkerigheid) 

Vrijwilligers Ondersteunt vrijwilligers om activiteiten en collectieve voorzieningen zo zelfstandig 
mogelijk uit te voeren 

Collectieve (Wmo) 
arrangementen 

Zorgt dat er een collectief aanbod tot stand komt dat past bij individuele 
ondersteuningsvragen die vanuit het Sociaal Wijkteam naar boven komen en waar geen 
of een niet passend collectief aanbod voor is.  
Hieronder valt ook de zinvolle dag invulling

T.b.v transitiefonds: Zorgt voor collectieve arrangementen in samenwerking met hoofd -en 
onderaannemers Wmo als alternatieve dagbesteding (vanuit de opdracht Transitiefonds) 

Welzijn op recept Koppelt bewoners die door de huisarts of andere professionals uit de medische zorg 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. Het betrekken van de leefomgeving 
bij een gezonde leefstijl sluit aan bij de werkwijze van de Sociaal wijkteams. Een 
leefstijlwijkcoach brengt ideeën, wijkbewoners en professionals bij elkaar en 
versterkt de verbinding tussen bestaande organisaties (bijvoorbeeld SKL, vakgroep 
bewegingsonderwijs, Welzijn, Icare, GGD, Sportbedrijf, Landschapsbeheer en 
fysiotherapeuten) om zo tot een ‘supportgroep’ te komen.

Productontwikkeling 
Iedere twee jaar wordt met de gemeente Lelystad en 

de sociaal wijkteams de inzet van het opbouwwerk 

geprioriteerd aan de hand van de wijkmonitor/ wijkagenda 

Structuurkenmerken en Samenwerking 
Opbouwwerk werkt samen in de wijk met het 

Sociaal Wijkteam, huisartsen, zelforganisaties, 

vrijwilligersorganisaties, scholen, verenigingen, 

gemeente, Centrada, organisaties voor welzijn, zorg en 

dienstverlening, ondernemers en bedrijfsleven. 

Criteria voor kwantitatieve resultaten 
 § Aantal en soort ondersteuning bewonersinitiatieven 

 § Aantal, soort en bereik collectieve (Wmo) voorzieningen 

 § Aantal doorverwijzingen vanuit het Sociaal Wijkteam 

 § Aantal doorverwijzingen vanuit 
huisartsen, Welzijn op Recept 

5. Welzijn in de wijk
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Ontwikkelingen
Van belang is allereerst het volgende:

 

Er is steeds meer vraag naar het begeleiden van activiteiten 

in groepsverband. Er nemen immers steeds meer inwoners 

met complexe problematiek (en gedragsproblematiek) 

deel aan activiteiten. Vanuit de Wijkpunten en SWT’s 

wordt in toenemende mate verwezen naar de collectieve 

arrangementen. Het is lastig de kantelgedachte met data 

vanuit het WIZ-portaal te laten zien maar het systeem zal 

dusdanig worden aangepast om te kunnen laten zien in 

welke gevallen het collectief arrangement wordt ingezet.

We moeten helaas constateren dat er meer nodig is dan 

de coachende en verbindende rol die een opbouwwerker 

biedt. Het is noodzakelijk dat er wordt ingezet op 

professionele begeleiding om op die wijze een rustig en 

veilige omgeving en werkklimaat te waarborgen. Ons advies 

is om tijdens deze activiteiten medewerkers aan te stellen 

die voor deze specifieke taak zijn toegerust. 

Medewerkers en kwaliteit
Het team opbouwwerk heeft begin dit jaar een coaching 

traject doorlopen en eigen missie en visie geformuleerd. 

Daarvanuit is een jaarplan in de maak om als team 

resultaten meer zichtbaar te maken. Naast de genoten 

scholing heeft het team diverse werkbezoeken elders in het 

land gebracht om ideeën en inspiratie op te doen. 

De Buurtkamer
Samen met de hoofdaannemers ondersteuning thuis en 

dagbesteding is afgelopen jaar onder de noemer “Lelystad 

werkt samen” het concept Buurtkamer bedacht. Samen 

zijn we verantwoordelijk en leveren we inspanningen 

in de buurtkamer voor de burger. Welzijn Lelystad 

heeft hierin de regie.  Samen met hoofdaannemers en 

andere partners en vrijwilligers vormen we een integraal 

team dat arrangementen en voorzieningen in de wijk 

ontwikkelt. Die moeten bijdragen aan netwerkversterking, 

dagbesteding/ zingeving, lichamelijke gezondheid en 

mobiliteitsproblematiek. We werken preventief en voorkomen 

dat problematiek verergert en er opgeschaald dient te worden 

naar specialistische tweedelijns zorg. In het eerste half jaar zijn 

er 3 buurtkamers opgezet en operationeel in De Hanzeborg, 

Atolplaza en wijkcentrum Zuiderzee.

Andere collectieve arrangementen van opbouwwerk zijn: 

Het Theecafe, Trefpunt Dementie, Alzheimer Cafe, 

Burgerpanel ZO, project Gewoon Bijzonder, Vraag Elkaar 

Cafés en de training Creatief Leven. 

Opbouwwerk merkt dat de burger in toenemende mate 

meer betrokken is bij zijn of haar leefomgeving en komt 

vaker met initiatieven om de leefbaarheid in de buurt 

te verbeteren. We zien veel schoonmaakactiviteiten en 

groenprojecten ontstaan maar ook initiatieven die over 

kennismaking en ontmoeting gaan. We zien ook vaker 

een hoger opgeleide burger aankloppen die met weinig 

(facilitaire) ondersteuning uit de voeten kan.

Opbouwwerk heeft vooral in stadsdeel Zuidwest erg 

ingezet op de ontmoeting met de burger. Ze heeft een 

initiatief opgezet met een plantjesactie als trekpleister, 

om in gesprek te komen met de burger. Met deze activiteit 

zijn 200 bewoners gesproken. Dat doen we vanaf dat 

moment continu. Elke woensdag gaat opbouwwerk de 

wijk in. We hebben een eerste Netwerkcafé opgezet, 

waarin partners uit de wijk en bewoners uit de wijk elkaar 

kunnen ontmoeten. Daarvoor was veel belangstelling. In 

Zuidwest zijn we nauw betrokken geweest tijdens de pilot 

burgerbegroting. 

In de stadsdelen Zuidoost en Zuidwest krijgt opbouwwerk 

signalen van jongeren, dat er meer behoefte is aan 

activiteiten en veilige plekken voor jongeren zelf, om te 

ontmoeten. Omdat in de wijkcentra geen geschikte ruimtes 

beschikbaar zijn kan helaas nog niet in deze behoefte 

worden voorzien. 
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In stadsdeel Zuidoost is de samenwerking met het primair 

onderwijs sterk verbeterd. De leefstijlwijkcoach is kind aan 

huis met het project “Lelystad in beweging” . De scholen 

staan meer open voor hun directe omgeving en betrekken 

de buurt meer bij hun activiteiten. Opbouwwerk sluit aan 

waar zij van toegevoegde waarde zijn. 

De Politiekids zijn begonnen in Zuidoost en nu ook in 

Noordoost actief. Doel is om straks in elk stadsdeel met een 

mooie delegatie politiekids actief te zijn. Verder signaleert 

opbouwwerk vooral bij kinderen de behoefte om in de 

zomervakantie wat te doen te hebben. Veel kinderen gaan 

namelijk niet op vakantie. 

In stadsdeel Noordwest zien we mooie ontwikkelingen. 

Bewoners die zich willen verbinden aan het nieuwe 

wijkcentrum Kustwijk en willen meedenken over 

programmering als het centrum gereed is. Zij zijn al 

mogelijkheden aan het inventariseren. Een start is er ook al. 

Er is een kookgroep voor alleenstaande ouderen.

In het totaal is het opbouwwerk in de eerst helft van 2017 bij 

106 bewonersinitiatieven betrokken geweest 
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6. Projecten
Aanpak multi-probleem 
gezinnen met een Roma 
achtergrond

6.1

In de gemeente Lelystad wordt extra geïnvesteerd in de 

aanpak van de problematiek van multi-probleem gezinnen 

met een Roma achtergrond. Lelystad is van 2012-2016 

proeftuingemeente geweest van de landelijke ‘aanpak 

uitbuiting Roma kinderen’. Het landelijk programma is per 

1 januari 2017 gestopt; de problematiek staat echter nog 

steeds op de landelijke en lokale agenda. De Lelystadse 

bestuurlijke projectgroep heeft besloten alle activiteiten te 

continueren. Het uitvoerend projectleiderschap van deze 

aanpak is belegd bij Welzijn Lelystad.

Ontwikkelingen
De eerste helft van 2017 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 Roma vereniging het 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, 

de aanpak van schoolverzuim, het voorkomen van 

minderjarige uithuwelijking, het vergroten van het 

toekomstperspectief voor jongeren van 12-18 jaar (Roma-

JPW), de integrale aanpak multi-problematiek en het 

verbeteren van de positie van staatlozen en illegalen. 

In samenwerking met andere organisaties is eind 2016 een 

aanpak ontwikkeld en voorjaar 2017 geïmplementeerd 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 specifieke situatie van Roma. 

Samen met de lokale werkgroep zijn opnieuw (eerste keer 

was in 2011) de huidige knelpunten vastgesteld en zijn 

afspraken gemaakt over de aanpak. 

Landelijke samenwerking
Uitvoerend projectleider is deelnemer van het 

beleidsoverleg Roma, georganiseerd door het ministerie 

van V&J en van het OWRS netwerk (onderwijs aan 

Woonwagen, Roma en Sinti) georganiseerd door het 

landelijk informatie- en steunpunt specifieke doelgroepen 

(LISD).

Onderzoek
Een masterstudent pedagiek doet onderzoek naar de 

‘onderwijsrechten van Roma kinderen’. Lelystadse Roma 

kinderen/tieners, ouders en netwerkpartners zijn bij het 

onderzoek betrokken.
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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. 

Doelstellingen
Vervoer om te voorzien in mobiliteit, zelfredzaamheid, 

participatie.

Ontwikkelingen
Gelet op de eigen opdracht van Woonzorg Flevoland en 

die van Welzijn Lelystad hebben beide organisaties het 

besluit genomen om de samenwerking per 1 mei 2017 te 

beëindigen. 

Met de ANWB en de gemeente Lelystad is onderzocht 

of ANWB AutoMaatje een vervoersalternatief voor 

ouderen is. Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers 

hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe 

onkostenvergoeding. Doordat de ANWB al haar kennis, 

software, begeleiding, training en materiaal gratis 

beschikbaar stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote 

investeringen deze vervoerservice opzetten. Mensen zo 

lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het 

sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat de ANWB 

deze vervoerservice heeft opgezet. In juni heeft het college 

besloten deze dienst toe te voegen aan de Opstap. 

In de eerste helft van 2017 hebben er 1.466 ritten 

plaatsgevonden.
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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. Er is bij HvT de mogelijkheid om als 

assistent-vrijwilliger werkervaring op te doen door aan 

participatietraject deel te nemen.

Doelstelling
HvT stelt zich ten doel Lelystedelingen zoveel mogelijk 

zelfstandig in onze maatschappij te laten functioneren. 

We doen dit middels advisering en onze 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. Huis voor taal wordt samen 

met de Flevomeer Bibliotheek uitgevoerd.

Ontwikkelingen
HvT heeft een enorme groei doorgemaakt. Met maar liefst 

180 vrijwilligers en 594 deelnemers is het een organisatie 

op zich en dat dient zorgvuldig te worden gestroomlijnd. 

HvT in Lelystad geniet een grote belangstelling van andere 

gemeentes en wordt dan ook regelmatig gevraagd om 

kennis te delen. We dienen ons dan ook te focussen 

en daarvoor is een stevig fundament nodig. Met de 

spiegelbijeenkomst in juli hopen we díe feedback te krijgen 

om dit te bewerkstelligen. 

Voor de activiteiten van Huis voor Taal is er ook separaat 

een halfjaarverslag beschikbaar.

6. Projecten

6.3
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VoorleesExpress

Omschrijving
De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van 

kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken 

lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin 

met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij 

om 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 Voorschoolse en 

Vroegschoolse Educatie, oftewel de VVE-aanpak in Lelystad.

Doelstelling
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
Uit landelijk onderzoek blijkt dat kinderen die deelnemen 

aan de VoorleesExpress beter presteren op taalvaardigheid 

zoals boekoriëntatie, begrijpend lezen en woordenschat. 

Ook is de taalomgeving in huis verrijkt: ouders hebben 

meer plezier in het voorlezen en zien het belang van lezen 

meer; het aantal bibliotheekbezoeken is toegenomen en de 

kinderen kijken vaker en langer in boeken.’

In januari heeft de VoorleesExpress in samenwerking 

met de FlevoMeer Bibliotheek en GO! Kinderopvang 

deelgenomen aan de landelijke Nationale Voorleesdagen. 

In de diverse peuterspeelzalen werd voorgelezen door een 

van onze Syrische vrijwilligers. Ook wethouder Janneke 

Sparreboom was van de partij en dat samen maakte de 

Nationale Voorleesdagen in Lelystad tot een mooi succes. 

In de eerste helft van 2017 hebben er 24 gezinnen 

deelgenomen, zijn er 29 vrijwilligers waarvan 6 

coördinatoren.

6. Projecten

6.4
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Begeleide Omgang

Omschrijving
Op verzoek van het Jeugd en Gezinsteam (JGT) is Welzijn 

Lelystad gestart met het project Begeleide Omgang. Een 

inventarisatie van het hulpverleningsaanbod leerde, dat in 

geval van complexe scheidingen, er niet was voorzien in de 

inzet van begeleide omgang.

Begeleide omgang houdt in dat een vrijwilliger kinderen 

begeleidt bij het contact met de niet-verzorgende ouder. 

Begeleide omgang wordt ingezet bij bezoek van kinderen 

aan de niet-verzorgende ouder als blijkt dat er, door welke 

oorzaak dan ook, sprake is van geen of moeizaam contact 

tussen kind en de niet-verzorgende ouder.

Doelstelling
Door middel van begeleide omgang kan het kind de 

niet-verzorgende ouder ontmoeten en met hem of haar 

(opnieuw) een relatie opbouwen waarna ouder en kind 

zonder begeleide omgang contact met elkaar kunnen 

onderhouden.

Ontwikkeling
In afstemming met JGT is ter voorbereiding een projectplan 

geschreven. Per 1 september wordt in eerste instantie 

kleinschalig gestart met 5 vrijwilligers. Inmiddels is de 

wervingscampagne gestart en zijn er 2 vrijwilligers actief. Er 

is aan Humanitas het verzoek gedaan tot samenwerking.

6. Projecten

6.5
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Platform 
Zorgvrijwilligers

Omschrijving
De verkennende gesprekken met collega-organisaties 

InteraktContour, WZF, Kwintes, MEE, ’s Heeren Loo, Triade, 

Coloriet, Icare, Philadelphia en IDO hebben geleid tot 

samenwerkingsverband met als doelstelling een optimale 

inzet van zorgvrijwilligers. Wij ervaren dit namelijk als 

volgt: “Dit doe je er niet even bij”. Door het aanstellen van 

een procesbegeleider moet de samenwerking tussen 

organisaties naar een hoger plan worden getild. We gaan 

onder meer gezamenlijk campagne voeren en nieuwe 

zorgvrijwilligers werven.

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
Onder de naam Platform Zorgvrijwilligers zijn de 

organisaties verder uitvoering gaan geven aan het 

operationeel maken van de doelstellingen. De abstracte 

doelstellingen omzetten naar concrete uitwerkingen waar 

iedere organisatie zijn eigenheid in kan blijven houden 

is een weliswaar een gepuzzel maar het lukt wel. Over 

de belangrijkste uitgangspunten is overeenstemming 

en de praktijk zal moeten uitwijzen waar we in de 

uitvoering tegenaan lopen. Er is een structuur en de wil 

om dit dan ook met elkaar op te lossen. Vermoedelijk in 

september zal het convenant Platform Zorgvrijwilligers 

ondertekent gaan worden. Daarmee verbinden partijen 

zich aan de gezamenlijk inzet op visie, uitgangspunten en 

doelstellingen met betrekking tot inzet zorgvrijwilligers. 

Digitaal krijgt platform een zichtbare plek in Lelystad Doet.

6. Projecten
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7. Financiële Rapportage

7.1

Financiële Rapportage 
tm juni 2017

Omschrijving Begroot tm juni Realisatie tm juni

Omzet

Omzet vrijgesteld van BTW:

Jeugdwelzijn 457.645 457.645

Vrijwilligerscentrale 258.211 258.211

Informele Zorg 357.972 357.972

VluchtelingenWerk Lelystad 141.447 217.671

Welzijn in de wijk 1.187.352 1.176.550

Projecten 165.232 165.232

Omzet belast met 6% BTW 14.800 15.897

Omzet belast met 21% btw 451.571 451.248

Totale Omzet 3.034.230 3.100.426

Kosten

Loonkosten en sociale lasten 1.900.882 1.773.750

Overige personeelskosten 98.250 121.014

Huisvestingskosten 203.293 209.579

Kantoorkosten 88.625 95.129

Algemene kosten 70.500 73.629

Automatiseringskosten 73.000 100.688

Kosten WWB Participatieproject 17.000 17.000

Kosten Sociale Wijkteams 187.750 206.629

Kosten Mee 4.375 4.375

Kosten Mezzo 0 0

Kosten juridische begeleiding VW MN 37.500 48.932

Afschrijvingskosten 15.965 14.640

Activiteitenkosten 307.016 302.224

Financiële kosten 750 1.187

Diverse baten & lasten

Totale kosten 3.004.906 2.968.776

Resultaat 29.324 131.650
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7. Financiële Rapportage

7.2

Toelichting

Resultaat
Het resultaat overde eerste 6 maanden is ruim € 131.000. 

Dat wordt onder andere  veroorzaakt door € 76.000 meer 

inkomsten dan begroot bij VWL en minder loonkosten  dan 

verwacht bij gelijkmatige spreiding over 12 maanden.

Inkomsten 
De VWL inkomsten zijn € 50.000 hoger dan begroot,  het 

is en blijft onvoorspelbaar hoe groot de instroom is en 

wanneer deze plaats vindt.

Een aparte reserve mag niet worden gevormd om deze 

schommelingen op te vangen. Het ene jaar zijn de 

inkomsten hoger en het andere jaar lager. 

Van belang is om de formatie bij VWL op peil te houden. Het 

tekort/overschot wordt dan , indien nodig nodig, aan de 

weerstandsreserve onttrokken of er aan toegevoegd.

Verder heeft VVNL  na overdracht van taken aan ons het 

saldo na liquidatie aan ons overgemaakt. (€26.500).

Totaal zijn er het eerste half jaar  € 76.000 (de hiervoor 

genoemde 50.000 plus 26.500) meer inkomsten dan begroot.  

Twee vacatures bij VWL zijn inmiddels ingevuld.

Daarnaast zijn er minder horeca opbrengsten. (13.000) . Dit 

wordt grotendeels veroorzaakt doordat de Dukdalf het hele 

jaar dicht is.

Uitgaven
Loonkosten
De grootste verschillen zitten in de loonkosten  en inhuur 

derden  ( totaal € 127.000)

Diverse vacatures/urenuitbreidingen zijn in februari of zelfs 

in maart pas ingegaan. 

Sommige vacatures zijn nog niet eens ingevuld per 1 juli.

Daarnaast lijken de sociale lasten en pensioenlasten wat te 

hoog begroot.

Daar waar nodig worden medewerkers tijdelijk opgehoogd 

in uren dan wel worden tijdelijke medewerkers 

aangetrokken.

De kosten inhuur derden zijn tot op heden ook lager dan 

verwacht € 8.000

We verwachten dit  in te lopen door extra expertise in te 

huren gedurende de 2e helft van 2017.
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Overige personeelskosten

Ziektevervanging Er is gelukkig nog geen sprake van langdurig ziekteverzuim 

en ook geen benodigde ziektevervanging.

Studiekosten Er is in de eerste 6 maanden al flink geïnvesteerd in 

opleidingen, onder andere trainingen in omgaan met 

vrijwilligers.

Huisvestingskosten

Huur

Reparatie, onderhoud De balie bij de receptie is aangepast en de achterste hal. Dit 

valt evenals in 2016 onder achterstallig onderhoud.

Kantoorkosten De kosten WIZ zijn hoger dan begroot.

Hetzelfde geldt voor contributies.

Printerkosten zijn hoger sinds de invoering van “Follow me”. 

Dat zal over heel 2017 nog hoger worden.

Dit systeem is een stuk beter voor wat betreft privacy 

gevoelige stukken, maar wel duurder.

Algemene Kosten

Advieskosten Hoger dan begroot. Betreft  kosten in verband met 

overdracht van MDF administratie vanuit Stimenz.

Daarnaast gaat het om advieskosten over risico’s inkomsten 

SWL (subsidies-overheidsopdrachten).

en aansprakelijkheid MFA’s.

Automatiseringskosten De overschrijding wordt met name  veroorzaakt door 

eenmalige kosten Lelystad doet.

Kosten Sociaal Wijkteams Deze zijn € 18.000 hoger, daar wij uit eigen middelen 16 uren 

wijkverpleging inkopen. 

Dit is conform de WMO uitvoeringsnota, maar er was van 

uitgegaan dat we 16 uren formatie

konden leveren. Echter, er was behoefte aan wijkverpleging 

om het SWT zo goed mogelijk te laten

functioneren.

Kosten juridische begeleiding VWN Door de tolkenkosten is dit hoger dan hier begroot.

De tolkenkosten waren begroot bij activiteitenkosten.

Afschrijvingskosten In principe brengen we alles wat we kunnen verantwoorden 

ten laste van het resulaat.

7. Financiële Rapportage

7.2

Toelichting
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Inkoop Horeca Om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van de 

winstmarge, maken we m.i.v. 2017 onderscheid in inkoop 

consumpties (alles wat ook verkocht wordt) en inkoop 

overige horeca (schoonmaakmiddelen en die artikelen die 

niet 1 op 1 toe te rekenen zijn aan de verkoop). En ook hier 

geldt dat de kosten water lager zijn dan begroot, daar de 

Dukdalf het hele jaar dicht is.

Activiteitenkosten Dit is inclusief een correctieboeking van nog uit te geven  

€ 50.000.

In de 2e helft van 2017 vindt een inhaalslag plaats voor wat 

betreft het organiseren van activiteiten en de daarbij

behorende kosten. Deze zijn evenredig over 12 maanden 

verdeeld.

7. Financiële Rapportage
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