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1.1 INLEIDING

Eenzaam? Je staat niet alleen

Ook Welzijn Lelystad wil in toenemende mate aantoonbaar maken wat
nu de inhoudelijke resultaten van geleverde diensten zijn. Voor sommige
onderdelen van de organisatie lukt dit beter dan bij andere. Die verschillen
ontstaan op basis van afspraken die zijn gemaakt met de opdrachtgever.
We werken samen in netwerken zodat het in veel gevallen om een
gedeelde inspanning gaat. Waar mogelijk proberen we te vertellen in plaats
van te tellen. In deze rapportage hebben we kwantitatieve gegevens van
het eerste halfjaar 2018 vergeleken met het eerste halfjaar van 2017. Voor
bepaalde onderdelen is de vergelijking heel lastig inzichtelijk te krijgen,
omdat we in 2018 andere indicatoren gebruiken.
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Jan Dekker, directeur-bestuurder
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Welzijn Lelystad heeft sinds kort twee trainers in huis voor het
cursusprogramma Creatief Leven. Herken je dat, als er niemand thuis is, of
dat je niet lekker in je vel zit? Dan kun je je knap alleen voelen. Het beklemt
je en kan leiden tot een ongezonde leefstijl. Je levensverwachting kan tot
wel tien jaar verminderen. Met het cursusprogramma Creatief Leven biedt
Welzijn Lelystad je houvast en vaardigheden om met of tussen anderen
weer het gevoel te hebben dat je ertoe doet. Met elkaar zoeken we naar je
waarden, wensen en behoeften en geven we op een positieve manier weer
regie over je leven.

Tussenstand: wat zijn onze resultaten?

WELZIJN IN DE WIJK

Welzijn Lelystad heeft nu vier leefstijlwijkcoaches in dienst. Waarom is dat
belangrijk? Mensen worden ouder dan voorheen. Aandacht voor leefstijl
wordt daarom steeds belangrijker. De leefstijlwijkcoach weet op welke
wijze leefstijl kan bijdragen aan gezondheid. Dat er nu in elk stadsdeel
een leefstijlwijkcoach werkzaam is, is van belang en vormt tevens een
belangrijke preventieve voorziening voor de stad.

Welzijn Lelystad behaalde als eerste organisatie in Lelystad het
certificaat ‘mantelzorgvriendelijke werkgever’. En wat te denken van onze
stageacademie die er mede voor heeft gezorgd dat Welzijn Lelystad het
beste Leer-werkbedrijf van de provincie Flevoland is geworden. Daarover
kunt u meer lezen in de paragraaf Onze medewerkers. Tot slot wil ik nog
wijzen op de toegekende subsidie Erasmus+. Van die gelden kunnen
we maar liefst vier buitenlandse studietrips organiseren. Waar naar toe?
Daarover meer in de paragraaf Huis voor Taal.

ACTIVITEITENVERSLAG

Elk stadsdeel een leefstijlcoach

Meer hoogtepunten? Die zijn er zeker

ALGEMEEN

Hierbij treft u aan het halfjaarverslag 2018 van Welzijn Lelystad. We
kijken graag met u terug op een halfjaar met goede ontwikkelingen. In
willekeurige volgorde wil ik er een aantal noemen.
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2.1 ONZE MEDEWERKERS

64

27

medewerkers

vrouwen

mannen

60%

40%

onbepaalde tijd

WELZIJN IN DE WIJK

Arbeidsovereenkomsten

91
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Aantal
medewerkers

ALGEMEEN

Op 30 juni bestond ons personeelsbestand uit:

bepaalde tijd
PROJECTEN

Toelichting op infographic:
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Behalve de 91 medewerkers van Welzijn Lelystad hebben we ook
11 collega’s die gedetacheerd zijn vanuit de gemeente Lelystad en
één inlener vanuit een collega-instelling.
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Ontwikkeling staat bij Welzijn Lelystad hoog in het vaandel. Behalve
de individuele, functie- of teamopleidingen en verschillende vormen
van deskundigheidsbevordering heeft Welzijn Lelystad nu ook een
Welzijnsacademie. Dit is een plek waar een ontwikkelprogramma
aangeboden wordt die voor alle medewerkers toegankelijk is. Als
nieuwe collega maar ook als nieuwe vrijwilliger word je meteen met
de Welzijnsacademie geconfronteerd, want deze voorziet in een nieuw
introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Inmiddels is ook een
training Waar we voor Staan gegeven, gericht op de positionering van
Welzijn Lelystad. Er is een training Leidinggeven aan Vrijwilligers gegeven
en er is een presentatie verzorgd door Het Werkbedrijf over regelgeving

En dan hebben we nog de stageacademie. We zijn er trots op dat
van de 24 maar liefst 20 studenten zijn geslaagd voor het examen
MBO-2 Servicemedewerker. De studenten deden praktijkexamen in
wijkcentrum Atolplaza en leden van theatergroep JTL zorgden ervoor
dat het allemaal net echt was. Een mooi resultaat waarvoor vooral ook
de beheerders een groot compliment verdienen.

WELZIJN IN DE WIJK

Welzijnsacademie

Stageacademie
ACTIVITEITENVERSLAG

Welzijn Lelystad heeft als eerste organisatie in Lelystad het certificaat
‘mantelzorgvriendelijke werkgever’ ontvangen. Het geeft hiermee aan hoe
belangrijk mantelzorgers zijn en dat medewerkers van Welzijn Lelystad
zoveel mogelijk gesteund worden bij mantelzorgtaken. Ook hoopt Welzijn
Lelystad een voorbeeld te zijn voor andere werkgevers in de stad en regio.
Het certificaat wordt uitgereikt door Stichting Werk & Mantelzorg. Dit is een
initiatief van Mezzo en Qidos en wordt ondersteund door het ministerie van
VWS en SZW. Het certificaat is feestelijk onthuld door wethouder Janneke
Sparreboom.

en inhoud van de participatiewet. Goede bijeenkomsten die behalve
leerzaam ook een succes waren.
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Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
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2.2 JEUGDWELZIJN

Jongeren ontwikkelen zich tot een maatschappijwijs, weerbaar en
(zelf)redzaam burger.
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Resultaten
In de ondersteuning vanuit JPW worden acties geformuleerd die
gekoppeld zijn aan doelen. Van de 517 acties zijn er 388 behaald en
afgerond (75%). Vanuit de Broedplaats zijn er negen initiatieven van
jongeren ondersteund.
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De talentmanagers van de gemeente Lelystad zijn toegevoegd aan EropAf.
Dat heeft consequenties voor de samenstelling van de teams. Dit vraagt de
komende tijd de nodige aandacht.

PROJECTEN

Met team jeugdwelzijn is een nieuwe koers vastgesteld die richting geeft aan
de doorontwikkeling van de preventietaken. Tegelijkertijd voeren we dit in de
praktijk al door. Een goed voorbeeld hiervan is het Mediafestival. Een project
van de mediacoaches met als doel het oprichten van een mediateam,
bestaande uit leerlingen, docenten en ouders, die vervolgens zelf meer
betrokken raken en zich nog meer bewust zijn van onder andere het gebruik
van sociale media. Met het Jeugd- en Gezinsteam wordt met de nieuwe
koers nog gezocht naar de juiste afstemming op basis van elkaars expertise.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de kwaliteit van ons
Jeugdpreventiewerk (JPW) is een spiegelbijeenkomst georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomst bleek dat de aanwezige stakeholders in hoge
mate waardering hadden voor en tevreden waren over het werk van de
jpw’er.

WELZIJN IN DE WIJK

We voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om op het terrein
van preventief jeugdbeleid samen op te trekken om zo te komen tot
een maatschappelijke Business Case (mBC). Dit doen we samen met
het MDF, MEE, Icare, GGD en het passend onderwijs. We hebben de
overtuiging dat we de vraag naar dure zorg door middel van innovatie
in het preventief sociaal domein kunnen verminderen. Gekoppeld aan
opdrachten vanuit de beleidsnota `Preventie Versterkt` zijn we met het
traject kwaliteitskompas van het Nationaal Jeugdinstituut (NJi) gestart om
effecten inzichtelijk te maken.

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

Er wordt gewerkt aan de realisatie van de zogenaamde Broedplaats
Jongeren Maken de Stad in samenwerking met de initiatiefnemer
(motiemarkt) en IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg). Met de Broedplaats
ontstaan er plekken in de stad waar jongeren hun talent en ideeën tot
uiting kunnen brengen. In het eerste kwartaal is ook de preventiemakelaar
gestart. Dit in nauwe samenwerking met GGD en het Jeugd- en Gezinsteam
(JGT). Doel is het preventief aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.
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2.2 JEUGDWELZIJN

2017

2017

22

2018

aantal casus
in behandeling

Jongeren
maken de Stad

2017

2018

2018

141

(Broedplaats)
Aantal initiatieven

aantal casus
in behandeling
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13

2018

13

9
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2017

-
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Jongerencoach

24

WELZIJN IN DE WIJK

90

(incl. Roma)

EropAf team
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JPW

aantal casus
in behandeling

ALGEMEEN

Iedere gastles en training wordt met de deelnemers na afloop geëvalueerd.
Over het algemeen worden de bijeenkomsten als positief beoordeeld.
Een deelnemer in een echtscheidingssituatie verwoordde het als volgt:
“Ik heb veel tips gekregen en het is fijn om mijn verhaal te bespreken met
leeftijdsgenoten.”
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2.2 JEUGDWELZIJN

2017

9912

aantal volgers

1847

aantal volgers

4206

Twitter





2017

2018

1224

1219

1895

Gastlessen/
workshops
sociale media

2017

2018

53

49

FINANCIEEL

INHOUDSOPGAVE

496

2018

aantal



362

PROJECTEN

2017

2018

2018

aantal volgers

Facebook

2017
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aantal nieuwe
bezoekers

7

Instagram
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7

aantal vrijwillige
redactieleden

2018
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2017

JongIn
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2.2 JEUGDWELZIJN
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2017

3

Aantal trainingen

2018

14

“Wat ik wel een mooie eigenschap vind, is dat hoewel je er al zo lang
werkt, je je nog steeds weet te vernieuwen. Dat vind ik een heel mooie
eigenschap. En het ook nog willen. Niet zeggen dat je alles al weet,
maar dat je je voortdurend nog aan het ontwikkelen bent. Dat je een
voorbeeld bent voor iedereen. Dus wat voor cijfer moet je er dan aan
geven?”

WELZIJN IN DE WIJK

Reactie uit het onderwijs op de vraag welk cijfer u zou geven voor het
JPW op uw school:

ACTIVITEITENVERSLAG

Rots
en Water/
2 Huizen/Girls
Choice / Rouw
verwerking
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2.3 VRIJWILLIGERSCENTRALE LELYSTAD DOET

Faciliteren en ondersteunen van de vrijwillige infrastructuur alsmede
specifieke ondersteuning naar vrijwilligerswerk.
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Samen met het Werkbedrijf heeft een pilot plaatsgevonden om mensen
die nog niet toe zijn aan re-integratie, via Overstag te leiden naar
vrijwilligerswerk. Het opdoen van ervaring in het vrijwilligerswerk wordt
gezien als opstap naar mogelijkheden tot re-integratie. Het resultaat van de

Met de komst van de website LelystadDoet.nl zijn we niet ontevreden
over het aantal organisaties dat nu staat ingeschreven met het daarbij
horende aantal vacatures. Ten opzichte van het eerste kwartaal zien
we een stijging van 48 naar 110 ingeschreven organisaties. Van de
36 deelnemers aan Overstag zijn er op dit moment 8 doorgestroomd
naar vrijwilligerswerk. Wij vinden dit aantal nog laag en dat heeft alles
te maken met de achtergrond van de deelnemers. Kennelijk omdat bij
een groot deel zélfs vrijwilligerswerk een brug te ver blijkt te zijn. Na het
afronden van de trainingsmodules van Overstag geven deelnemers wel
aan dat Overstag hen persoonlijke winst heeft opgeleverd in de vorm van
kennis en zelfvertrouwen. Tevens heeft Overstag er aan bijgedragen dat
deze deelnemers in contact worden gebracht met andere vormen van
ondersteuning

PROJECTEN

Het Oranje Fonds heeft de aanvraag van het Evenemententeam
gehonoreerd. Met het E-team (Evenementen Team) willen we kwetsbare
mensen een mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en binding met
de stad te krijgen door als lid van het E-Team te helpen bij allerlei
evenementen. Tevens wordt het E-team ingezet ter ondersteuning van
Lelykrachtactiviteiten.

Resultaten

WELZIJN IN DE WIJK

Na de lancering van LelystadDoet eind 2017 is er veel aandacht besteed
aan relatiebeheer. Organisaties is gevraagd welke bijdrage zij willen en
kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van LelystadDoet. Hier is
positief op gereageerd. Partijen zullen gezamenlijk het LelystadDoet Event
eind 2018 organiseren. De website werkt nog niet optimaal en vraagt
voortdurende controle op functionaliteit.

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

pilot is dat de deelnemers via het Werkbedrijf verder in een traject konden.
Ook is duidelijk geworden dat de visie en opdracht van Welzijn Lelystad
en die van het Werkbedrijf nog ver uit elkaar liggen. Door vaker met elkaar
samen te werken, willen we dit verbeteren.
In het tweede kwartaal zijn de diensten van het sportsteunpunt
overgedragen aan Sportbedrijf Lelystad. LelystadDoet beperkt zich dit jaar
tot het ondersteunen van sportverenigingen met betrekking tot het werven
van vrijwilligers en het trainen van sportvrijwilligers en verenigingen.
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2.3 VRIJWILLIGERSCENTRALE LELYSTAD DOET
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Aantal ingeschreven

2017

2018

Aantal openstaande

2017

-

2018

215

Aantal vrijwillige

2017

2018

Aantal ingeschreven

2017

2018

2017

2018

Organisaties

Vacatures

Personen
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277

Coaches

Aantal gegeven

Trainingen

aan vrijwilligers van
Lelystad

33

6

5

36

8

3
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Overstag
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2017
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110

Aantal deelnemers

ACTIVITEITENVERSLAG

-

2018
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2.3 VRIJWILLIGERSCENTRALE LELYSTAD DOET

ALGEMEEN

2017

Waardering

3

“Mijn ziekte is niet genezen, maar het meedoen met Overstag heeft mij
zoveel gebracht waardoor ik een veel gelukkiger mens ben geworden.“

WELZIJN IN DE WIJK

Quote deelnemer Overstag:
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2

vrijwillige organisaties

2018

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.4 INFORMELE ZORG

Ontlasten van de mantelzorger en ondersteunen van zorgvragers middels
de inzet zorgvrijwilligers.
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Bij ons hebben zich drie jonge mantelzorgers gemeld die zelf voorlichting
in het onderwijs wilden geven over wat het betekent om jonge

Het aantal mantelzorgers met een ondersteuningsplan (OSP) groeit,
doordat we bij iedere nieuwe mantelzorger het OSP toepassen. Het
aantal aanvragen mantelzorgwaardering is het eerste halfjaar altijd wel
laag ten opzichte van het aantal aanvragen over het hele jaar. Het aantal
zorgvragers op de wachtlijst is weliswaar gedaald, maar het blijven er
onverminderd veel en hiervoor is een verbeterplan opgesteld. Alle nieuwe
zorgvrijwilligers zijn opgeleid.

PROJECTEN

Voor de Vrijwillige Thuis Hulp (VTH) hebben we op dit moment te weinig
vrijwilligers voor tuinklussen. Het toeval wil dat RTL4 ons benaderde om
hier opnames van te maken. Dit is vervolgens uitgezonden in de aflevering
van het tv-programma Koffietijd 5 uur Live. Helaas heeft dit geen nieuwe
vrijwilligers opgeleverd.

Resultaten

WELZIJN IN DE WIJK

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de functie
mantelzorgmakelaar. Een functie die ervoor zorgt dat (overbelaste)
mantelzorgers ondersteund worden bij de complexe wet- en regelgeving.
Dat dit wordt gemist, hebben we aangegeven bij de gemeente. Voor
de vrijwillige maatjes Chronische Zorg en GGZ is er voor het eerst
een koffieochtend georganiseerd. De reacties waren positief en de
koffieochtend zal vanaf heden vier keer per jaar worden gehouden. Hier
wordt ook een ervaringsdeskundige aan gekoppeld die ervaringen met de
maatjes kan delen.

De samenwerking met Coloriet over de inzet in hospice ’t Hofje is
geactualiseerd. Ook de afspraken met eerstelijnsverblijf van Woonzorg
Flevoland zijn aangepast. Voordat ontslag uit de instelling plaatsvindt,
wordt de mantelzorger ondersteund bij zijn/haar vragen en wanneer
gewenst wordt er een zorgvrijwilliger gekoppeld aan de hulpvrager. Dat is
vooral bedoeld voor de hulpvrager zonder sociaal netwerk, die er vaak als
een berg tegenop ziet om terug naar huis te gaan.

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

mantelzorger te zijn. De reacties in de klas zijn overweldigend. Landelijk
wordt aangegeven dat 1 op de 4 jongeren mantelzorgtaken heeft; dit wordt
tijdens de voorlichting bevestigd.
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2.4 INFORMELE ZORG
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Mantelzorg

Aantal

Aantal

27

2018

40

Aantal

2017

Lotgenoten
contactbijeen
komsten

17

2018

12

aanvragen
mantelzorg
waardering

koppelingen
respijtzorg
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2

236

210

2017

2018

9

7
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Aantal
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2017
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2017

Nieuwe
mantelzorgers
met OSP

Cursussen
mantelzorg
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ALGEMEEN

Aantal

inzetten
patiëntsupport
/VTH

2017

2018

Aantal

zorgvrijwilligers

2017

2018

1400

1352

2017

2018

114

104

136
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uren inzet
‘t Hofje
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2018

46

Aantal



2017

36

Aantal
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hulpvragerswachtlijst
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Aantal

Aantal

2017

12

2018

8

trainingen/
workshops
/uitjes

Aantal

2017

gegeven
powerspots

30

2018

12

gastlessen
in het
onderwijs

2017

2018

2017

2018

-

-

16

6

Aantal

actieve
koppelingen
buddyzorg
voor
kinderen
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Aantal

2017
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actieve koppelingen jonge
mantelzorgers
met een
maatje
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Jonge mantelzorgers
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“Ik heb verschillende cursussen bij jullie gedaan, waaraan ik heel
veel heb gehad, veel tips heb gekregen, maar ook de steun van de
cursusgevers en cursisten waren altijd zeer welkom. Het halve woord
wat iedereen nodig heeft, is zo heerlijk, helemaal geweldig. Dus mijn
dank aan jullie is groot.”

ALGEMEEN

Ingekomen mail van een mantelzorger:

WELZIJN IN DE WIJK
PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.5 VLUCHTELINGENWERK

Zelfredzaamheid en integratie van statushouders.

Ontwikkelingen
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Om de voortgang van de maatschappelijke begeleiding in beeld te brengen
hebben we als proef bij 19 cliënten een 0-meting, 1e en 2e meting van de
ZRM afgenomen. Uitkomst hiervan is dat de einddoelen van de begeleiding
vrijwel altijd worden behaald. Op 1 cliënt na (op domein financiën) blijven
de cliënten op hetzelfde niveau zelfredzaam of maken een ontwikkeling
door van een of meer niveaus als het gaat om maatschappelijke
participatie, dagbesteding en sociaal netwerk. Binnen Welzijn Lelystad
zoeken we naar mogelijkheden om binnen de dagbesteding bepaalde
vaardigheden te verbeteren, zodat de stap naar de arbeidsmarkt
succesvoller is.

WELZIJN IN DE WIJK

De ontwikkeling van de cliëntdossiers naar persoonlijke integratieplannen
en de overgang naar WIz- portaal heeft de testfase doorstaan. Inhoudelijk is
het werk doorontwikkeld en het richt zich nu ook op groepsbijeenkomsten.
Overeenkomstige vragen met elkaar laten beantwoorden en bijvoorbeeld
een training als Rots & Water aan vrouwelijke statushouders kunnen
ertoe bijdragen dat stress onder deze mensen wordt gereduceerd en de
weerbaarheid wordt vergroot. We zien een groei van gezinnen en jonge
alleenstaande moeders in de aanmeldingen. Dit vraagt, naast het coachen
op persoonlijke integratiedoelen, ook om coaching op gezinsthema’s. We
zijn gestart met het gebruik van de nieuwste zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)
die daar handvatten voor biedt.

Resultaat

ACTIVITEITENVERSLAG

Hoewel de taakstelling van de gemeente Lelystad goed in de pas loopt met
de prognose van het eerste halfjaar, loopt het aantal declarabele trajecten
(Wet Inburgering) juist achter. Met de gelijkblijvende uitgaven is dit voor de
bedrijfsvoering en continuïteit van de dienstverlening een zorg. We zijn in
gesprek met de gemeente over wat er minimaal in de basissubsidie nodig
is om de ambities van gemeentelijk beleid en die van Vluchtelingenwerk te
kunnen waarmaken.

Het project Alleenstaande Minderjarige Vergunninghouders (AMV) wordt
mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en is voor het tweede
jaar toegekend. We kunnen eerder starten met het koppelen van maatjes,
namelijk al vanaf 16 jaar. Zij hebben wekelijks contact met hun maatje en
ondernemen samen activiteiten. Wij zien heel duidelijk dat de jongeren
beter voorbereid zijn op zelfstandige huisvesting waardoor veel problemen
worden ondervangen. Dit succes is volgens ons te danken aan de extra tijd
en aandacht voor de jongeren. Ook is er een betere samenwerking met
netwerkpartners waardoor jongeren niet meer tussen wal en schip geraken
en stapsgewijs toe kunnen werken naar zelfstandige huisvesting.

ALGEMEEN

Doel

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG
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ALGEMEEN

Aantal

22

jaarstagiaires

2017

2018

Aantal

202

131

Aantal

2017

2018
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Aantal

vrijwilliger
maatjes AMV

2018

2017

2018

2017

2018

1

-

-

2

37

11
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10

AMV’ers in
begeleiding

2017

PROJECTEN

Actuele
alternatief
lijst

Aantal

WELZIJN IN DE WIJK

2018

46

vrijwilligers



2017

ACTIVITEITENVERSLAG

nieuwe
instroom
declarabele WI
trajecten

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.5 VLUCHTELINGENWERK

“Door deelname aan de Rots & Water training heb ik veel meer
zelfvertrouwen gekregen.”

Bieden van juridische ondersteuning en ondersteuning van aanvragen
gezinshereniging.

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



PROJECTEN

Een belangrijk aspect van vluchtelingenwerk is de juridische
ondersteuning. Aangezien dit complexe zaken betreft en de nodige
expertise vereist, heeft Welzijn Lelystad ervoor gekozen om dit in te kopen
bij Vluchtelingenwerk Nederland. Zij hebben de kennis, mogelijkheden en
relaties om dit kwalitatief uit te voeren en dat komt de maatschappelijke
begeleiding ten goede. Een juridisch medewerker van Vluchtelingenwerk
Nederland voert haar werkzaamheden uit ten kantore van Welzijn Lelystad
en maakt onderdeel uit van het team. Maatschappelijke begeleiding en
juridische ondersteuning hanteren een integrale aanpak.

De IND heeft laten weten dat voor asielaanvragen van nareizigers
voortaan een beslistermijn van 6 maanden geldt. Dit heeft te maken met
verschuiving van capaciteit bij de IND. Consequentie is dat we minder tijd
en ruimte hebben om documenten voor een aanvraag in te dienen en dat
kan betekenen dat sneller een afwijzing volgt. Dit heeft dan weer tot gevolg
dat meer aanvragen in de bezwaar- en beroepsfase terechtkomen. De
IND heeft voor deze procedures echter ook niet genoeg capaciteit en het
gevolg is dat ook wettelijke beslistermijnen worden overschreden en dat
duurt soms wel een aantal maanden. Dit is voor onze cliënten ontzettend
moeilijk te begrijpen en is voor ons en de advocaat ook moeilijk uit te
leggen, omdat wij ook niet weten wanneer er een beslissing volgt. Beroepsen andere procedures leiden tot niets. Dit veroorzaakt stress bij onze

WELZIJN IN DE WIJK

Doel

In juni 2018 verviel de verblijfsvergunning Voortgezet Verblijf voor
cliënten die vielen onder de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude
Vreemdelingenwet (RANOV) ook wel pardonvergunning genoemd. De
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kende wel een aantal vrijstellingen
toe voor het aanvragen van een volgende vergunning. Zodoende werd het
mogelijk dat een aantal cliënten een sterker verblijfsrecht heeft kunnen
aanvragen en dat biedt mogelijkheden om te naturaliseren. Het eerste
halfjaar hebben wij 8 cliënten geholpen met een aanvraag voor verlenging
of omzetting van deze vergunning.

ACTIVITEITENVERSLAG

JURIDISCHE ONDERSTEUNING

Ontwikkelingen

ALGEMEEN

Quote vrouwelijke statushouder:

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.5 VLUCHTELINGENWERK

Resultaat

ALGEMEEN

cliënten maar ook bij hun families. Van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg
Lelystad (IDO) kregen we een melding dat 5 uitgeprocedeerde gezinnen
zijn opgevangen binnen het netwerk van de kerken. Wij hebben onze
deskundigheid aangeboden als het gaat om de juridische ondersteuning.

Samenvattend de cijfers van eerste helft 2018
m.b.t. gezinshereniging
36

Aanvragen afgerond

11
Waarvan positief

Gezinsherenigingen stopgezet door de referenten zelf

7
4

Aanvragen lopend in bezwaar/beroep

19

Familieleden aangekomen in NL

14

BBB

7
Inwilliging opvolgende asielaanvraag

Verlengen verblijfsvergunning diverse





Aanvraag vergunning voor in Nederland geboren kind (regulier)

4

Aanvraag verblijfsvergunning kwijtgeraakt

4

Humanitair niet tijdelijk/voortgezet verblijf

1

Overig

5

FINANCIEEL
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19

PROJECTEN



2

WELZIJN IN DE WIJK

Samenvattend overige juridische vragen

ACTIVITEITENVERSLAG

Totaal cliënten ondersteund

3.

WELZIJN IN DE WIJK
INHOUD

3.1 BEHEER WIJKCENTRA (MFA’S)

Door middel van Topdesk worden onze ruimtes in de wijkcentra verhuurd
aan diverse organisaties. De reserveringen en alles wat daarbij komt
kijken is redelijk complex en dient uiteraard zorgvuldig te worden gedaan.
Beheerders kunnen dit niet combineren met hun andere taken. Om die
reden is in de afgelopen periode een beheerder voor deze belangrijke taak
opgeleid en vrijgemaakt.

Professionalisering

INHOUDSOPGAVE
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De afgelopen maanden zijn grote voorderingen gemaakt met de
verbouwing van De Dukdalf. Er is overleg gevoerd met allerlei organisaties
die gebruik willen gaan maken van deze accommodatie. Alle gewenste
reserveringen zijn verwerkt in het reserveringssysteem. Naar verwachting
zal de feestelijke opening in september plaatsvinden, maar de eerste vaste
gebruiker - het Jeugd- en Gezinsteam - gaat al binnenkort gebruik maken
van De Dukdalf.

PROJECTEN

De beheerdersfunctie is gevarieerd en veeleisend. Er zijn de afgelopen
jaren steeds meer taken bijgekomen. Dit halfjaar stond wederom
nadrukkelijk de zorg voor vrijwilligers centraal. Dat geldt bovendien voor
studenten van het mbo-college Lelystad die een specifieke benadering
vraagt. Welzijn Lelystad biedt deze groep leerlingen een stageplek aan
die veel goodwill oplevert. Verder zijn er regelmatig cliënten die via
Reclassering Nederland een taakstraf bij ons uitvoeren. Ook dit halfjaar is
opnieuw geïnvesteerd in kennis en vaardigheden.

De Dukdalf

WELZIJN IN DE WIJK

Het team van beheerders is verder uitgebreid. Het bestaat uit elf fulltime
beheerders want in juli wordt het vijfde wijkcentrum, De Dukdalf in de
Jol, in gebruik genomen. Beheer werkt straks in vijf wijkcentra (MFA’s) die
zowel overdag als ’s avonds en sommige zelfs in de weekends geopend
zijn. Voorbereidingen zijn getroffen om te komen tot een min of meer vast
team van beheerders per locatie. Met een vaste beheerder per locatie en
een of twee collega’s die het weekrooster completeren, lukt het per locatie
een team van twee of drie beheerders samen te stellen. Uiteraard blijft het
mogelijk in noodgevallen elders in te vallen.

ACTIVITEITENVERSLAG

Reserveringsbureau

ALGEMEEN

Het team

3.

WELZIJN IN DE WIJK
INHOUD

3.2 OPBOUWWERK

(deelnemer cursus Creatief Leven)

Ontwikkelingen
Voor de tweede keer is er op verzoek van de Gemeente Lelystad een
presentatie over opbouwwerk gegeven, deze keer aan de afdeling beleid.

INHOUDSOPGAVE





92 bewonersinitiatieven zijn opgepakt. In 2017 waren dit er in totaal 171.
We zien een kleine groei. De bewonersinitiatieven dragen bij aan
versterking van de sociale cohesie, dikwijls gaat het om de verbetering
vanbuurten.

FINANCIEEL



Resultaten

PROJECTEN

Per 1 januari is er een vierde Buurtkamer gestart, in De Hoven Coloriet.
Ook de overige Buurtkamers lopen goed en worden steeds meer een
begrip in Lelystad. Samen met De Kubus hebben we een subsidie van
het Oranje Fonds gekregen om per maand twee activiteiten uit te voeren
in de Buurtkamers. Die activiteiten moeten leiden tot meer zinvolle
vrijetijdsbesteding en participatie. De gemeente Lelystad is akkoord
gegaan met het plan van Kwintes, Woonzorg Flevoland en Welzijn Lelystad

Twee opbouwmedewerkers zijn geschoold en nu trainer van de training
Creatief Leven. Deze medewerkers zijn nu specialist op het gebied van
eenzaamheid. Inmiddels is de eerste training Creatief Leven aan inwoners
gegeven en hebben we een presentatie over eenzaamheid gemaakt
waar een groot deel van de collega’s tijdens de personeelslunch op werd
getrakteerd. Voor de presentatie is ook in het externe netwerk de nodige
reclame gemaakt en er is nu al veel belangstelling voor.

WELZIJN IN DE WIJK

Versterken van de sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid
onder inwoners van Lelystad. Proactief, inspelen op collectieve hulpvragen
van inwoners en hiervoor collectieve laagdrempelige activiteiten
ontwikkelen, al dan niet samen met partners.

Er is ook een nieuwe laagdrempelige Wmo-activiteit opgezet. In het
stadshart is in De Eetalage een koffietafel voor ouderen georganiseerd
die maandelijks plaatsvindt. Inwoners kunnen elkaar hier ontmoeten.
Opbouwwerk speelt in op signalen en vragen en verbindt vraag en aanbod.

ACTIVITEITENVERSLAG

Doel

om de Buurtkamer meer van betekenis te laten zijn voor de inwoners met
een zogenaamde GGZ-problematiek.

ALGEMEEN

“Als ik dan toch de belangrijkste persoon in mijn leven ben, dan ga is
straks boodschappen doen en haal ik een wijntje en sushi voor mijzelf.
Ik moet gewoon goed voor mezelf zorgen, ik ben het waard”

3.

WELZIJN IN DE WIJK
INHOUD

3.2 OPBOUWWERK

ACTIVITEITENVERSLAG

Partners en gemeente vinden de Buurtkamer belangrijk want het draagt
bij aan de inclusie van inwoners. Inclusie gaat over het meedoen en erbij
horen van mensen met een beperking in de samenleving. Het aantal
bezoekers voor de Buurtkamer stijgt nog steeds.

ALGEMEEN

Er is een start gemaakt met de Kinderraad en dat geldt ook voor het
schoolontbijt. Daarmee zijn we inmiddels op 2 scholen actief. Op de 3e
school starten we direct na de zomervakantie.

WELZIJN IN DE WIJK
PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE
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3.3 BUURTBEMIDDELING

Buurtbemiddeling bemiddelt tussen inwoners bij geschillen en conflicten,
en draagt hierdoor bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.

Buurtbemiddeling heeft regelmatig contact met de woonconsulenten van
de woningcoöperatie Centrada en werkt hiermee samen in geschillen.
De politie in Lelystad was ook geïnteresseerd en aan hen is dan ook een
presentatie gegeven.

PROJECTEN

Er zijn 61 aanvragen gedaan waarvan 45 bemiddelingen zijn opgestart.
Een groot deel van de overige aanvragen kon al vroeg in het traject
succesvol worden afgesloten, omdat na het geven van informatie en advies
bemiddeling niet meer noodzakelijk was. Voor een kleiner deel, zo’n 20%,
gold dat de bemiddeling niet doorging. Reden hiervoor was dat een van de
partijen bemiddeling niet op prijs stelde. Overigens kan de partij die dit wel
graag wil, altijd rekenen op onze ondersteuning

WELZIJN IN DE WIJK

Resultaat

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

ALGEMEEN

Doel

We zijn bekend in het Lelystadse netwerk. Het aantal aanvragen voor
Buurtbemiddeling lijkt stabiel te zijn en verschilt nauwelijks met vorig jaar.

INHOUDSOPGAVE
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3.4 WIJKPUNTEN

Doel

INHOUDSOPGAVE
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We werden al enige tijd geconfronteerd met kritische geluiden afkomstig
van inwonerscommissies als de Wmo-cliëntenraad, burgerpanel Zuidoost
en OSOL dat er veel onduidelijkheid bestond over wat doet nu het
wijkpunt en wat is de rol van het Sociaal Wijkteam. Daar konden we ons
in vinden en we hebben deze kritiek gedeeld met de gemeente Lelystad
en ons advies uitgebracht hetgeen door de gemeente werd overgenomen.
Het gevolg is dat het begrip ‘wijkpunt’ zal verdwijnen en wordt vervangen
door Sociaal Wijkteam. Er komt een communicatieplan, zodat de inwoners
straks weten dat zij met vragen, ideeën en meldingen terecht kunnen bij

PROJECTEN

Afgelopen jaar is er onduidelijkheid geweest over de taakinhoud van
de hbo-functie wijkpuntmedewerker. Ook bleek het aantal fte niet
effectief te worden ingezet. Een verbeterplan is inmiddels geaccordeerd
door gemeente en MT. De formatieverhouding is gewijzigd en er zijn nu
meer klantcontactmedewerkers en minder hbo-wijkpuntmedewerkers.
Er zijn ook nieuwe medewerkers aangetrokken. Met de huidige
functieomschrijving heeft de wijkpuntmedewerker een prominentere rol
gekregen in de samenwerking met SWT en opbouwwerk.

WELZIJN IN DE WIJK

Ontwikkelingen

Om de bekendheid te vergroten is besloten om bij verschillende
organisaties een presentatie te verzorgen over de wijkpunten. Deze
presentaties hebben we gegeven bij De Stadswinkel, bij de WIz-afdeling
van de gemeente, de GGD en het MDF. Ook is intern de afstemming met de
afdeling Informele Zorg en het ouderenproject versterkt. Op de website van
Welzijn Lelystad is de informatie geactualiseerd en dat geldt tevens voor
www.wiewatwaarlelystad.nl.

ACTIVITEITENVERSLAG

De wijkpunten zijn er voor alle vragen, ideeën, of meldingen van
inwoners. Het wijkpunt brengt de hulpvraag van de inwoner in kaart, geeft
inwoners informatie en advies of verwijst door. Het wijkpunt is tevens het
voorportaal van het Sociaal Wijkteam en meldt de inwoner aan bij het
Sociaal Wijkteam. Het wijkpunt is 5 dagen per week van 9 tot 12 uur open
voor de inwoners van Lelystad. We zijn zowel fysiek, telefonisch als digitaal
bereikbaar.

De nieuw geworven klantcontactmedewerkers zijn flexibel inzetbaar. De
klantcontactmedewerker werkt niet langer in een vast stadsdeel, maar kan
in elk stadsdeel worden ingezet. Dat maakt dat wijkpuntmedewerkers zich
meer verantwoordelijk voelen over de bereikbaarheid van álle wijkpunten
in de stad. Nu er uniform gewerkt wordt op de wijkpunten en Sociaal
Wijkteams is dat ook eenvoudiger geworden.

ALGEMEEN

“Ik vond het zo fijn om met u gesproken te hebben, kunt u mij ook niet
thuis bezoeken?”

3.

WELZIJN IN DE WIJK
INHOUD

3.4 WIJKPUNTEN

ALGEMEEN

het Sociaal Wijkteam. OSOL en Burgerpanel hebben aangegeven blij te zijn
met dit besluit.

Resultaten

Stelling:
Het Sociaal wijkteam is telefonisch goed bereikbaar.

WELZIJN IN DE WIJK

Uit het cliëntervaringsonderzoek WMO van BMC juni 2018 in de
gemeente Lelystad:

ACTIVITEITENVERSLAG

De flexibiliteit en van de wijkpuntmedewerkers wordt steeds groter. Daar
waar het gebruikelijk was te werken op een vast wijkpunt zien we nu dat
wijkpuntmedewerkers inzetbaar zijn in alle stadsdelen.

In 2016 antwoordde 51% deze stelling met (helemaal) mee eens,
terwijl dit in 2017 is opgelopen naar 66%.
PROJECTEN
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3.5 SOCIAAL WIJKTEAM

(uitspraak ernstig zieke inwoner na een zorgmelding vanuit buurt)

Ontwikkelingen



INHOUDSOPGAVE





Afgelopen periode zijn tevens twee extra leefstijlwijkcoaches aangenomen,
om in de wijk samen met partners en inwoners te werken aan collectieve
gezondheidsvraagstukken. De leefstijlwijkcoach participeert in diverse

FINANCIEEL

Afgelopen kwartaal is door de partners binnen het Sociaal Wijkteam een
Dossier Afspraken en Procedures (DAP) ontwikkeld. Bij de ontwikkeling
van dit plan is nauw samengewerkt met de gemeente. Bijzonder is dat

We hebben van de gemeente Lelystad subsidie ontvangen die bijdraagt
aan de landelijke ontwikkeling van Welzijn op Recept. Ook in de andere
stadsdelen wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van Welzijn op
Recept. We zetten vooral in op het bestendigen en opbouwen van onze
relatie met huisartsen.

PROJECTEN

Inwoners weten hun problemen zoveel mogelijk met eigen kracht en
verantwoordelijkheid op te lossen en waar mogelijk wordt gebruik
gemaakt van het eigen netwerk. Inwoners ervaren een zinvol leven en
wederkerigheid in hun contacten. Indien meer ondersteuning nodig
is, worden inwoners individueel ondersteund met inzet van algemene
voorzieningen, ook wel het stepped care-model genoemd.

Samen met JGT, gemeente en hoofdaannemers is een nieuwe
overdrachtsroute ontworpen voor jongeren die 18 jaar worden. Deze
nieuwe werkwijze moet er voor zorgen dat de overgang van jongeren
vanuit het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) naar Sociaal Wijkteam soepeler
verloopt.

WELZIJN IN DE WIJK

Gewenst maatschappelijke effect:
De inwoner van Lelystad ervaart een vergroot welbevinden door een zo
zelfstandig mogelijk leven, een kwalitatief beter netwerk waarin de inwoner
zelf van betekenis is en kan mee doen.

Coördinatoren van het Sociaal Wijkteam hebben instemming bereikt over
het inzichtelijk en uniform maken van zorgprocessen. Alle generalisten
hebben een cursus van Kwintes gevolgd met als doel meer kennis te
krijgen van GGZ-problematiek en de daarbij horende vaardigheden te
ontwikkelen.

ACTIVITEITENVERSLAG

Doel

we voor het eerst een effectmeting gaan doen met de cliënten van het
Sociaal Wijkteam.

ALGEMEEN

“Kijk nou eens, wat ik hier allemaal om mij heen heb!... ik heb jullie hulp
helemaal niet nodig!”

3.
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3.5 SOCIAAL WIJKTEAM

Resultaten
De resultaten van de Sociaal Wijkteams
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Beschikking
2851
2725
1304

Aantal beschikkingen per jaar, gespecificeerd

2018 t/m juni
Dagbesteding
85
Kortdurend verblijf
2
Ondersteuning thuis
325
Schoon en leefbaar huis
293
Het wonen, rollen en vervoer
590
Totaal
1.295

2017
196
4
695
537
1.277
2.709

2016
242
10
749
545
1.305
2.851

We zien een duidelijke stijging van het aantal begeleidingsplannen en een
daling in het aantal afgeven beschikkingen want o.a. het stepped caremodel werpt zijn vruchten af. De trend die zich in 2017 heeft ingezet, zet
door.

FINANCIEEL



Ondersteuningsplan
1966
1795
2198
1239

Totaal
47
339
310
241
302
1239

PROJECTEN

Jaar
2015
2016
2017
2018

Ondersteuningsplan Wijkteams
Totaal
Noordoost
Totaal
Noordwest
Totaal
Zuidoost
Totaal
Zuidwest en centrum Totaal
Totaal

WELZIJN IN DE WIJK

Er is een nieuwe folder van het Sociaal Wijkteam ontworpen. Het wijkpunt
wordt hier al niet meer in genoemd. Bij de ontwikkeling van de folder
zijn de Wmo-cliëntenraad en het burgerpanel Zuidoost actief betrokken
geweest.

Wijk

ACTIVITEITENVERSLAG

In stadsdeel Zuidwest is samen met Kwintes een pilot gestart hoe door
een inwoner en zijn begeleider beter kan worden geëvalueerd, nadat een
ondersteuningstraject thuis is beëindigd. Dit geeft de generalist vervolgens
een beter inzicht of doelen van het ondersteuningsplan zijn gerealiseerd.

Aantal ondersteuningsplannen per wijk

ALGEMEEN

Lelystadse netwerken, waaronder het regionetwerk “Alles is gezondheid
Flevoland”, waarin samen gebouwd wordt aan een vitaal en krachtig
Flevoland. In elk stadsdeel is nu een leefstijlwijkcoach werkzaam.

3.
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3.5 SOCIAAL WIJKTEAM
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PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE

WELZIJN IN DE WIJK



ACTIVITEITENVERSLAG

In het cliëntervaringsonderzoek Wmo in de gemeente Lelystad door BMC
onderzoek staat het volgende geschreven:
De inwoner geeft het Sociaal Wijkteam een 8 als rapportcijfer (30%). Slechts
8% van de respondenten geeft het Sociaal Wijkteam een onvoldoende.
In 2016 lag dit nog hoger, namelijk 15%. Daarnaast geeft 15% van de
respondenten een 10 als rapportcijfer, in 2016 was dit nog 10%.

Inwoners geven vooral aan tevreden te zijn over de medewerker. De scores
op de vragen ‘Ik begreep de medewerker’ en ‘Ik had het gevoel alles uit te
kunnen leggen en te vragen aan de medewerker’ werden het meest met
‘(helemaal) mee eens’ geantwoord.

ALGEMEEN

Variabelen:
§§ In 2018 zijn we het jaar begonnen met minder
formatie en in mei was het team op sterkte.
§§ Verlengingen worden voor langere tijd afgegeven. Verlengingen
worden in het model als beschikking meegeteld.
§§ De generalist hanteert meer het stepped care-principe, zet eerder
in eigen kracht, gebruikt vaker het netwerk en voorliggende
voorzieningen waardoor een beschikking soms niet meer nodig is.
§§ Aantal voorliggende voorzieningen is uitgebreid en ontwikkelt
zich steeds meer. Er is voor een beschikking een alternatief
gekomen waar de generalist naar kan verwijzen.

4.

PROJECTEN
INHOUD

4.1 HUIS VOOR TAAL

Leren en ontwikkelen van taal-, reken- en digitale vaardigheden.

Ontwikkelingen
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594

484 (in groepen)
900 (inloop)
89 (SamenSpraak)

Aantal vrijwilligers

180

157
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2018

PROJECTEN

Project De Deur Uit op Urk is afgerond. Er hebben 8 vrouwelijke
vluchtelingen deelgenomen aan de cursus van Huis voor Taal Lelystad
en zij doen nu allen vrijwilligerswerk op Urk. Tender 2 van ITTA (Instituut
Taalonderzoek en Taalonderwijs aan Anderstaligen van de UvA) is
eveneens afgerond. Vanaf heden is iedere vier weken een inloop waar

Aantal deelnemers

2017

WELZIJN IN DE WIJK

Professionals en vrijwilligers hebben in vier dagdelen de VIME-training
afgerond. Dat staat voor Volunteers in Migrant Education oftewel
Taalvrijwilligers in verschillende rollen. Ook is de samenwerking met UWV
geïntensiveerd door met een living lab deelnemers leren om te gaan met
de diensten van het UWV.

Resultaat

ACTIVITEITENVERSLAG

Met samenwerkingspartner FlevoMeer Bibliotheek is er een
koersdocument geschreven. Vervolgens is ook de organisatiestructuur
ingericht volgens de sociocratische methode. Dat is gekoppeld aan
een intern opleidingstraject dat mede gefinancierd wordt door Gerard
Endenburg Foundation. De subsidie Erasmus+ is toegekend waardoor er
in 2018 vier studiereizen kunnen plaatsvinden (Italië, Finland, Zweden en
Ierland).

deelnemers getraind worden te werken met de digitale overheid.
Ten behoeve van laaggeletterden met Nederlands als moedertaal werkt
Huis voor Taal samen met de gemeente aan beter leesbare formulieren.
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek wordt middels interviews met
Nederlandse deelnemers onderzocht hoe Huis voor Taal regionaal beter
aan kan sluiten op hun leerbehoeften.

ALGEMEEN

Doel

4.

PROJECTEN
INHOUD

4.2 VOORLEESEXPRESS

Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste
plek in het gezin krijgen.

In zijn algemeenheid bevestigen de evaluaties dat de VoorleesExpress
helpt bij de taalontwikkeling en ook het contact met ouders over de
ontwikkeling van het kind verbetert.

De VoorleesExpress wordt vanuit VVE-beleid (Voor- en vroegschoolse
educatie) door GO Kinderopvang ingekocht. In het eerste kwartaal is met
vijftien gezinnen gestart en zijn nieuwe voorlezers getraind. Ook zijn er
drie aanmeldingen geweest van niet zijnde VVE scholen die wij helaas
niet in behandeling kunnen nemen omdat dit niet binnen onze opdracht
valt. Eind januari stond in het teken van de nationale voorleesdagen. Dat
krijgt een vervolg door het samenstellen van een zogenaamde thematas.
Deze tas vol thema’s met de naam ‘Ssst! De tijger slaapt’ bevat een pakket
van materialen en tips waar ouders al mee aan de slag kunnen om de
woordenschat bij hun kinderen te vergroten.

“De woordenschat is vergroot en de zinsbouw is verbeterd. Meisje x durft
nu meer te spreken en vindt het plezierig om te lezen. Ouders zullen
zelf naar de bieb blijven gaan om boeken te lezen. Het was vooral voor
moeder best een drempel die ze over moest. Door samen een paar keer
naar de bieb te gaan is het voor moeder nu ook makkelijker om zelf
te gaan.”

24

15

Resultaat

Aantal afgesloten gezinnen

-

10

Aantal gezinnen nog actief

-

19

Bij de afronding van de voorleesperiode wordt er geëvalueerd met ouders
en met de toeleider. De evaluatie richt zich op de resultaten van de inzet,
te weten: verbeterde concentratie, meer plezier in het (voor)lezen, meer
zelfvertrouwen, kind is meer gaan praten, verbeterde woordenschat en
dergelijke.

Aantal voorleesvrijwilligers

29

15

Aantal vrijwillige coördinatoren

6

4
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Aantal nieuwe gezinnen

FINANCIEEL

2018

PROJECTEN

2017

WELZIJN IN DE WIJK

Een reactie van een medewerker van een peuterspeelzaal:

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

ALGEMEEN

Doel

4.

PROJECTEN
INHOUD

4.3 ROMA

Bij een casus van een dreigende uithuwelijking van een minderjarige
is acuut actie ondernomen met als resultaat dat het meisje niet is
uitgehuwelijkt. De protocollen Zorgmeldingen, Uithuwelijken en Kinderen
van gedetineerde ouders zijn geëvalueerd en aangepast.

ACTIVITEITENVERSLAG
WELZIJN IN DE WIJK

Roma-leerlingen blijven ongeoorloofd verzuimen. Samen met het
onderwijs en Leerplichtzaken wordt verzuim zo snel mogelijk aangepakt.
Het is erg lastig om verzuim aan te pakken als men ‘ziekte’ opgeeft als
reden van verzuim.

Twee zeer ingewikkelde en uitzichtloze multiprobleemcasussen zijn
opgeschaald naar de Lelystadse aanpak ‘De stad is van ons allemaal’. Doel
is een oplossing te vinden voor huisvestingsproblemen en zaken die spelen
in het financieel domein, zodat daarna ook psychosociale problemen
kunnen worden aangepakt.

ALGEMEEN

Mw. I. Adema, burgemeester van de gemeente Lelystad, is voorzitter
geworden van het landelijk strategisch beraad. Daardoor krijgt de
lokale Roma-aanpak bestuurlijk meer aandacht. Met professionals van
Burgerzaken en WIz zijn werkafspraken geüpdatet. Aan werkcoaches en
nieuwe schooldirecteuren is voorlichting gegeven. Met professionals van
de jeugdgezondheidszorg en logopedisten is gesproken over de aanpak
van taalachterstand van jonge leerlingen. Ook is er veel contact met Roma
zelf. Meestal gaat dat over problemen met uitkering, huisvesting en/of
illegaliteit.

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE
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4.4 OPSTAP

Vervoer voor senioren met een mobiliteitsbeperking om actief te blijven.

ALGEMEEN

Doel

Ontwikkelingen

Aantal vrijwillige chauffeurs

2018

1.466

1.568

10

10

WELZIJN IN DE WIJK

Aantal ritten

2017

ACTIVITEITENVERSLAG

De Opstap bereikt de doelgroep waar het voor bedoeld is. Er zijn
in het eerste halfjaar nieuwe aanvragers. Alle chauffeurs hebben
de herhalingscursus reanimeren gevolgd. In aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezing is door SBS6 een reportage gemaakt met De
Opstap in de hoofdrol. De Opstap werd daarin genoemd als een uitstekend
middel in de aanpak van eenzaamheid. Het aantal ritten ligt jaarlijks rond
de 3.500. We liggen op koers om die score opnieuw te realiseren.

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



4.

PROJECTEN
INHOUD

4.5 AUTOMAATJE

2018

Aantal ritten

-

69

Aantal vrijwillige chauffeurs

-

6

ACTIVITEITENVERSLAG

2017

ALGEMEEN

Het aantal aanvragen komt in het eerste kwartaal op gang. In februari heeft
ANWB AutoMaatje de publieksprijs van de landelijke Vrijwilligersprijs 2018
gewonnen.

WELZIJN IN DE WIJK
PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE
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4.6 BEGELEIDE OMGANG

Relatie opbouwen tussen niet-verzorgende ouder en kind

ALGEMEEN

Doel

Ontwikkelingen
ACTIVITEITENVERSLAG

In het eerste kwartaal van 2018 is duidelijk geworden dat Begeleide
Omgang kan starten per 1 mei 2018. De werkprocessen van het Jeugden Gezinsteam daar waar het gaat over complexe scheidingen, zijn dan
geïmplementeerd. Er staan vijf vrijwilligers en een coördinator klaar om
aan de slag te gaan.

WELZIJN IN DE WIJK
PROJECTEN
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4.7 PLATFORM ZORGVRIJWILLIGERS

ALGEMEEN
ACTIVITEITENVERSLAG

Het platform is officieel van start gegaan. Werkprocessen zijn in de
organisaties gedeeld en het platform heeft zich aan de inwoners van
Lelystad gepresenteerd middels een huis-aan-huiskrant. Digitaal is het
platform ondergebracht bij LelystadDoet en er is opdracht gegeven tot de
ontwikkeling van een app waarbij relevante informatie met betrekking tot
het platform, nieuwe vacatures en dergelijke als push bericht verstuurd kan
worden.

WELZIJN IN DE WIJK
PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE
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4.8 PROGRAMMALIJNEN EN INTERNE SAMENHANG
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Binnen de werkgroep Zorg voor Elkaar inventariseren we ook op
onze afdelingen waar de behoefte is aan onderlinge verbinding. We
onderzoeken op welke speerpunten we ons in 2019 willen gaan richten.

Verschillende activiteiten richten zich op participatie van de inwoners.
Ieder op zijn eigen unieke manier. Met een participatiecirkel is er meer
eenheid ontstaan in de verschillende werkprocessen. Bovendien heeft een
hbo-student een opdracht uitgewerkt en zal dit jaar advies uitbrengen over
een methodiek die Welzijn Lelystad gaat hanteren. Er blijft echter ruimte
voor maatwerk.

PROJECTEN

De werkgroep Leven Lang Leren werkte de afgelopen periode
aan het ophalen en inzichtelijk maken van aanwezige kennis en
vaardigheden binnen de organisatie. Zo wordt invulling gegeven aan de
programmalijncomponent De Lerende Organisatie.

Tijdens de totstandkoming van dit document is bekend geworden dat
Lelystad 1 van de 38 proeftuinen in Nederland is geworden en Welzijn
Lelystad als projectleider is aangewezen.

WELZIJN IN DE WIJK

Begin dit jaar is de programmalijn Opgroeien in Lelystad opgepakt. De
werkgroep geeft invulling door alle welzijnsdiensten die betrekking hebben
op het opgroeien van de Lelystadse jeugd met elkaar in contact te brengen
met het digitale overzicht De opgroeistraat van Welzijn Lelystad.

Naast bovenstaande heeft de uitvoering van de programmalijnen tot
een nieuwe ontwikkeling geleid. Voorbereidend op de maatschappelijke
diensttijd uit het regeerakkoord is er een plan van aanpak opgesteld
om meer jongeren vrijwilligerswerk te laten doen. Met deze uitkomst
hebben we ons ingeschreven voor deelname aan de proeftuin van ZonMw.
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie.

ACTIVITEITENVERSLAG

De leden van de werkgroep Vitale Wijken zijn op de eigen afdeling
ambassadeur voor de werkgroep en kunnen informatie delen en ophalen.
Van vitaal personeel naar betere verbindingen tussen afdelingen naar
vernieuwde dienstverlening en ondersteuning op wijkniveau. We werken
met het concept ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Huber.

We krijgen zo meer in beeld waar ieders afdeling mee bezig is en kunnen
nieuwe verbindingen ontstaan.

ALGEMEEN

Om meer samenhang te creëren in de diversiteit van diensten werken we
met vier programmalijnen. Per programmalijn is werkgroep actief met als
opdracht ons aanbod met elkaar te verbinden en zodoende te versterken.
Er zijn al ontwikkelingen gaande.

5.

FINANCIEEL
INHOUD

HALFJAARRAPPORTAGE 2018

Begroot (€)

Omzet vrijgesteld van BTW

Realisatie (€) Jaarbudget (€)

Omzet

Jeugdwelzijn

€ 457.645

€ 457.645

€ 915.290

Overige personeelslasten

Lelystad Doet

€ 265.990

€ 265.990

€ 531.979

Huisvestingslasten

Informele Zorg

€ 337.204

€ 337.823

€ 674.407

Kantoorlasten

Projecten

€ 143.020

€ 136.136

€ 286.039

€ 1.126.107

€ 1.113.632

€ 2.252.214

€ 264.659

€ 241.465

€ 529.318

€Omzet belast met 6% btw

€ 14.800

Omzet belast met 21% btw
Totale baten

€ 12.357

€ 29.600

€ 553.810

€ 527.109

€ 1.107.619

€ 3.163.233

€ 3.091.537

€ 6.326.466

Lonen & salarissen
Sociale lasten
Werkgeversbijdrage loonkosten
Pensioenen

€ 1.692.625

€ 3.394.457

€ 265.899

€ 238.130

€ 531.798

€-

€-

€ 156.243

€ 143.602

€ 312.486

€ 2.119.371

€ 2.074.357

€ 4.238.741

Brutolonen

€ 1.559.712

€ 1.569.383

€ 3.119.424

Lasten loopbaanbudget
Inhuur derden
Uitruil onbelaste vergoedingen
Ontvangen vergoeding
zwangersschapsverlof

INHOUDSOPGAVE





€ 8.913

€ 32.500

€ 105.370

€ 212.533

€ 15.000

€ 15.000

€ 30.000

€-

€ -6.041

€ 1.697.229

€ 1.692.625

€ 3.394.457

€ 201.478

€ 424.549

€ 97.750

€ 92.208

€ 195.500

Algemene lasten

€ 101.500

€ 93.648

€ 203.000

€ 185.014

€ 185.010

€ 370.028

Juridische begeleiding vergunninghouders

€ 37.500

€ 37.500

€ 75.000

door VluchtelingenWerk Midden Nederland

€-

€-

Automatiseringskosten

€ 91.500

€ 73.688

€ 183.000

Afschrijvingen materiële vaste activa

€ 39.669

€ 39.666

€ 79.338

€ 750

€ 902

€ 1.500

Activiteitenlasten

€ 186.458

€ 174.759

€ 372.915

Bijzondere baten

€-

€-

Bijzondere lasten

€-

€-

€ 3.169.036

€ 3.063.813

€ 6.338.071

€ -5.803

€ 27.725

€ -11.605

Financiële baten en lasten

Exploitatie resultaat

FINANCIEEL



€ 16.250
€ 106.267

€ 212.275

Sociale Wijkteams

Totale lasten

Lonen en salarissen

€ 194.500

PROJECTEN

€ 1.697.229

€ 90.596

WELZIJN IN DE WIJK

Personeelslasten

€ 97.250

ACTIVITEITENVERSLAG

VluchtelingenWerk

Realisatie (€) Jaarbudget (€)

Overige lasten

€ 2.552.071

Welzijn de wijk

Begroot (€)

ALGEMEEN

Omzet

