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WELZIJN IN DE WIJK

Het project Maatschappelijke Diensttijd, Challenge Up, gaat voortvarend.
Belangstelling van jongeren om maatschappelijk actief te zijn/worden is
zeker aanwezig, alleen moet het wel goed aansluiten bij perspectieven
voor jongeren.

Onze inspanning om samen met het MBO-college studenten in de
wijkcentra hun praktijkdeel/praktijkexamen te laten doen heeft ertoe
geleid dat 1 van de studenten tot Talent van het jaar is gekozen.

ACTIVITEITENVERSLAG

Het gehonoreerd krijgen van het project GGZ in de wijk, een samenwerking
met Kwintes en WoonZorg Flevoland, is in dat kader zeker ook van belang.
Al heeft de invulling van vacatures wel de nodige tijd en inspanning
gekost. We merken, en niet alleen op het gebied van GGZ, dat de situatie
op de arbeidsmarkt ook in onze sector wat begint te knellen. Ook
opbouwwerkers zijn moeilijk te vinden. We denken dat voor een deel op te
kunnen vangen want in samenwerking met Windesheim worden stagiaires
intern opgeleid en na het behalen van hun diploma aangenomen.

In januari is de vijfde buurtkamer gestart. De Buurtkamer is een
laagdrempelige inloopactiviteit op 5 locaties verdeeld over de 4 stadsdelen
in Lelystad. We merken dat de buurtkamers in een grote behoefte voorzien.

ALGEMEEN

Bijgaand treft u aan ons verslag over de eerste helft van 2019. In aanvang
van dit jaar vertrok de manager Sociale wijkteams en Welzijn in de Wijk.
Gelukkig hebben we een goede opvolger kunnen aantrekken. Het sociaal
werk in de wijken van Lelystad is van groot belang voor het welzijn van
inwoners van Lelystad.

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.1 ONZE MEDEWERKERS

Welzijn Lelystad heeft een start gemaakt met het verkrijgen van het
Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek
en eigenzinnig kwaliteitslabel voor onze branche. Dit Kwaliteitslabel
staat voor Sterk Sociaal Werk. Met dit Kwaliteitslabel biedt de branche
opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de
dienstverlening die zij inkopen bij de sociaalwerkorganisaties waarmee ze
samenwerken.

Ontwikkeling blijft continu op de agenda staan, zowel op team- als
individueel niveau. Onder de vlag van de Welzijnsacademie hebben dit
jaar weer twee introductiebijeenkomsten plaatsgevonden voor nieuwe
medewerkers en vrijwilligers. Tevens zijn er diverse lunchbijeenkomsten
voor medewerkers georganiseerd waar diverse thema’s de revue hebben
gepasseerd. Een succes was ook de cursus AED die heeft plaatsgevonden.

Stageacademie

Duurzame inzetbaarheid
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Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief,
gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of
buiten de organisatie. Het beleid bij Welzijn Lelystad is verder ontwikkeld
waarbij de focus in de eerste helft van dit jaar lag op de vitaliteit van onze
medewerkers. Dit zal in de loop van dit jaar meer vorm gaan krijgen.

Net zoals voorgaande jaren blijft Welzijn Lelystad zich inzetten voor onze
toekomst en daarmee bedoelen we de jeugd van Lelystad. Welzijn Lelystad
zet zich met name in voor de groep jongeren die geen stageplaats kunnen
krijgen, namelijk MBO niveau 1 en 2. Ook dit schooljaar heeft een grote
groep MBO-niveau 2 studenten, mede hierdoor, hun diploma gehaald. Ook
de eerste lichting studenten van het project Lelytalent, MBO niveau 1, die
bij ons stage liepen, hebben hun diploma gehaald.
Bij de Leerwerkverkiezingen georganiseerd door het Lelystads Akkoord
waren er van de 3 nominaties voor de prijs Beste Talent 2 stagiaires van
Welzijn Lelystad. We waren al heel trots op die 2 nominaties maar helemaal
toen een van onze stagiaires ook nog eens de eerste prijs won.
Een heel mooie onderscheiding was ook dat een van onze beheerders van
de stichting Beroepsonderwijs de pluim kreeg voor meest betrokken en
bevlogen praktijkbegeleider.

WELZIJN IN DE WIJK

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk
Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden
en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op
het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening
voor burgers en faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

ACTIVITEITENVERSLAG

Welzijnsacademie

ALGEMEEN

Kwaliteitslabel
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2.

2.1 ONZE MEDEWERKERS

ALGEMEEN

68

35

medewerkers

vrouwen

mannen

60%

40%

onbepaalde tijd

bepaalde tijd

Behalve de 103 medewerkers van Welzijn Lelystad hebben we ook
11 collega’s die gedetacheerd zijn vanuit de gemeente Lelystad.
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Toelichting op infographic

WELZIJN IN DE WIJK

Arbeidsover
eenkomsten

103

ACTIVITEITENVERSLAG

Aantal
medewerkers
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2.

2.2 JEUGDWELZIJN

Jongeren ontwikkelen zich tot een maatschappijwijs, weerbaar en (zelf)
redzaam burger

In de eerste helft van 2019 is, samen met partners uit het zogenaamde
voorveld en de Jeugd- en Gezinsteams (JGT), een start gemaakt met
de verkenning van een maatschappelijke Business Case. De contouren
daarvan zijn inmiddels zichtbaar en zijn met elkaar geschetst.





FINANCIEEL

INHOUDSOPGAVE

Eind 2018 en begin 2019 zijn er diverse projecten gestart. Deze projecten,
Broedplaats - Jongeren maken de Stad, Challenge Up en Young
Community hebben een belangrijk ding met elkaar gemeen, namelijk
jeugdparticipatie. Weliswaar ieder met hun eigen accenten, projectaanvraag
en verantwoording maar inhoudelijk hebben de projecten elkaar gevonden
en versterken zij elkaar. Gezamenlijk hebben zij ook de training 100% talent
gevolgd waarbij trainers uit Engeland zijn overgekomen. Afhankelijk van het
verdere verloop en borging van de projecten valt het voor de toekomst te
overwegen om deze projecten in elkaar op te laten gaan.

PROJECTEN



“Ik verwachtte dat ik alles op tafel moest gooien wat ik te vertellen
had maar dat hoefde juiste helemaal niet. Dat was echt heel fijn.
Ik heb veel tips gekregen en het is fijn om mijn verhaal te bespreken
met leeftijdsgenoten.

WELZIJN IN DE WIJK

De koers van team Jeugdwelzijn die in 2018 is vastgesteld, is met de
medewerkers geëvalueerd. We zijn tevreden over de richting die we
geven aan onze preventietaken. Dit wordt in het onderwijs, waar we
het jeugdpreventiewerk (JPW) uitvoeren, ook herkend. Ook met het
groepswerk is doorgegaan. Voorbeelden hiervan zijn het programma
Tussen twee huizen (lotgenotengroep rouw bij echtscheiding) en Samen
Dragen (rouw bij overlijden). We hebben ons ook meer gericht op GGZpreventie. Samen met het JGT is het programma Head Up uitgevoerd.
Head Up richt zich op jongeren met depressieve klachten. In samenwerking
met School’s Cool-vrijwilligers is een informatiebijeenkomst georganiseerd
voor kinderen en ouders met als thema de overgang van groep 8 van het
primair onderwijs naar het eerste jaar in het voortgezet onderwijs.

Ervaring deelnemer Tussen twee huizen

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

Voor de Internationale Schakel Klas (ISK) op het MBO-college is een
programma samengesteld dat is gericht op de zelf- en samenredzaamheid
van deze groep daar waar het gaat over het opbouwen van een leven hier
in Nederland. Dit doet JPW in samenwerking met ons Vluchtelingenwerk.
Tijdens deze interactieve bijeenkomsten gaat het over uiteenlopende
onderwerpen maar vooral over thema’s waar deze jongeren mee worden
geconfronteerd als zij 18 jaar worden.

ALGEMEEN

Doel

INHOUD
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2.

2.2 JEUGDWELZIJN

Ervaring JPW
Mentor: “Dank je wel, Douwe. Ziet er goed uit en klopt met wat ik van
hem zie. Mooie toevoeging wat je doet!”

“Ik heb nog twee vrienden van mij die hulp kunnen gebruiken. Mag ik ze
jouw telefoonnummer geven?”

(inclusief Roma / 1ste en
2de generalist)

94

½ 2019

Jongerencoach

2018

½ 2019

98

Opmerking psycholoog: “Je bent heel belangrijk voor Mohamad
geweest en echt een steun in het proces bij mij. Dank daar voor.”

Resultaten
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aantal casus in
behandeling

(1ste en 2de generalist)

8

18

FINANCIEEL

In de ondersteuning vanuit JPW worden acties geformuleerd die
gekoppeld zijn aan doelen. Van de 607 acties zijn er427 behaald en
afgerond (70%). Iedere gastles en training wordt met de deelnemers na
afloop geëvalueerd en als positief beoordeeld. Ten opzichte van 2018 zijn
er geen bijzondere afwijkingen.

PROJECTEN

2018

aantal casus
in behandeling

WELZIJN IN DE WIJK

JPW

Ervaring Erop Af

ACTIVITEITENVERSLAG

Vader: “Dag Douwe. Wat een heldere kijk op hoe onze zoon in het leven
staat! Het slaat de spijker op de kop. Bedankt voor je inzet en ook het
uitgebreide verslag.”

ALGEMEEN

Dan de jongerencoach, onderdeel uitmakend van het EropAf Team. Die
werkt weer samen met Challenge Up en Urban Village. In de praktijk blijkt
dat cliënten van EropAf ook baat hebben bij jeugdparticipatie-activiteiten.
In samenwerking met MDF en Nibud is het product Jongerencoach
opgenomen in het boekje Geldwijzer Bijna 18. Dit boekje wordt door
de verschillende professionals verspreid onder de jongeren in Lelystad.
Verder is samen met jongeren een plan opgesteld over wat nou belangrijke
informatie is voor jongeren wanneer zij bijna 18 worden. Dit plan wordt
komend najaar uitgevoerd.

INHOUD
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2.

2.2 JEUGDWELZIJN

ALGEMEEN

2018

EropAf team

JongIn

2018

6

aantal vrijwillige
redactieleden

29

½ 2019

6

JongIn

aantal nieuwe bezoekers

Facebook
aantal volgers

aantal volgers
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8.071

8.161

2018

½ 2019

1.906

1.888

2018

½ 2019

532

693
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Instagram

2018

WELZIJN IN DE WIJK

40

½ 2019
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aantal casus
in behandeling
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2.2 JEUGDWELZIJN

ALGEMEEN

2018

Twitter

2018

½ 2019

7

aantal trainingen



20

12
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Rots
en Water/
2 Huizen/Girls
Choice / Rouw
verwerking
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2018

32

aantal



1.186

WELZIJN IN DE WIJK

Gastlessen/
workshops
sociale media

1.197

ACTIVITEITENVERSLAG

aantal volgers

½ 2019
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2.

2.3 BELEIDSNOTA PREVENTIE VERSTERKT - PREVENTIEMAKELAAR
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Het preventieve aanbod is toegankelijk online en offline. Offline door
het overzicht van trainingen, bijeenkomsten en voorlichtingen actief te
delen met professionals die werken met jongeren en kinderen in het
onderwijs (VO en PO). Daarnaast is het overzicht online zichtbaar op de
websites van Welzijn Lelystad en JGT. Op deze manier is het makkelijk te
raadplegen en geeft het weer wat er in een bepaalde periode beschikbaar
is. De jeugdpreventiewerkers van Welzijn Lelystad en Sterk op School
medewerkers van het JGT zijn gestart met een gezamenlijke planning
van groepstrainingen. Een aantal van deze groepstrainingen worden
samen gegeven. In mei 2019 is de jaarplanning voor het schooljaar
2019/2020 opgesteld. Wat nog ontbreekt is het inrichten van de
aanmeldroute en behandeling daarvan maar daar wordt aan gewerkt. Het
capaciteitsvraagstuk bij de aanbieders blijft echter ook een aandachtspunt.
Vooral bij klassikale Rots en Water-trainingen op het primair onderwijs
en faalangstreductietrainingen op het voortgezet onderwijs. We zijn in
2017 gestart met een behoeftepeiling en we merken dat de behoefte
fluctueert. Om de goede dingen te blijven doen we in 2019 opnieuw een
behoeftepeiling.

WELZIJN IN DE WIJK

De nota Preventie Versterkt van de gemeente Lelystad is, voor de uitvoering
daarvan, zes projecten gestart met als doel het pedagogisch klimaat in de
stad te versterken. De afdeling Jeugdwelzijn is betrokken in de uitvoering
bij twee van de zes projecten.
Begin 2019 is de uitvoering Verstevigen van Oudernetwerken bij Welzijn
Lelystad gestopt en ondergebracht bij Icare omdat dit beter past.
De maatregel Groepsgerichte Programma’s op Maat wordt door de
Preventiemakelaar uitgevoerd. Dit heeft als doel het preventief aanbod
beter op elkaar te laten aansluiten. Tevens creëert dit samenhang in het
aanbod. We brengen dit ook onder de aandacht bij de professionals zodat
zij ouders/jongeren voor deelname kunnen doorverwijzen. Daarnaast
dient de behoefte in kaart te worden gebracht om op die wijze met de
samenwerkingspartners te kunnen anticiperen in aanbod of het bestaande
aanbod anders in te richten.

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

ALGEMEEN

Doel

INHOUD
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2.

2.3 BELEIDSNOTA PREVENTIE VERSTERKT - PREVENTIEMAKELAAR

Jeugdarts VO: ‘Het aanbod van groepstrainingen is handig tijdens een
ZAT bij een casusbespreking.’

Jeugdpreventiewerker: ‘Door het regelmatig verspreiden van ons
aanbod JPW wordt het voor de docenten herkenbaar en heeft het een
vaste plek in het OT/ZAT gekregen. In het OT/ZAT pakken we vaker het
aanbod erbij om te kijken of de trainingen passend zijn in een casus.

WELZIJN IN DE WIJK

Sterk op School medewerker: ‘Het is vooral de kracht van herhaling.
Hierdoor blijft het onder de aandacht en wordt er meer gebruik
gemaakt van de trainingen.’

ACTIVITEITENVERSLAG

Jeugdverpleegkundige PO: ‘De IB’ers van mijn scholen zijn erg blij met
het overzicht van de beschikbare trainingen. Zij attenderen ouders op
een training en ze melden zelfs samen met ouders kinderen aan.’

ALGEMEEN

Ervaringen

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE
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2.4 TRANSITIEFONDS - YOUNG COMMUNITY

Welzijn Lelystad en MBO-college Lelystad hebben de handen ineen
geslagen om van het MBO-college een samenlevingsgerichte school
te maken met vitale en veerkrachtige jongeren die voorbereid zijn op
leren, voorbereid zijn op de arbeidsmarkt of op het volgen van een
vervolgopleiding.

In juni is het project met de wethouders Van Wageningen en Den Os op
voortgang besproken. Er zijn al heel wat activiteiten in gang gezet die
vooral ook bestaande activiteiten met elkaar verbind en versterkt. Een
belangrijk aandachtspunt is om nieuwe initiatieven die de moeite waard
zijn op te nemen in het curriculum van het onderwijs. Die mogelijkheden
zullen worden onderzocht.

Ontwikkelingen

WELZIJN IN DE WIJK

In januari is het project van start gegaan en is invulling gegeven aan het
abstracte projectplan op de drie hoofdlijnen :
1. Succesvol student: Young Community maakt jongeren vitaler en
veerkrachtiger
2. Actief burger: Young Community maakt jongeren maatschappijwijs
3. Gewaardeerd vakmens: Young Community versterkt jongeren in
gedrag, motivatie en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt.

ACTIVITEITENVERSLAG

Resultaten

ALGEMEEN

Doel

PROJECTEN
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2.

2.5 BROEDPLAATS - JONGEREN MAKEN DE STAD

Het doel van de beginperiode was om op te gaan vallen, reuring te
veroorzaken en de beweging op gang te krijgen. Dat is goed gelukt en in de
periode die volgde was het zaak een vaste waarde in de stad te worden.

Talentgerichte aanpak

INHOUDSOPGAVE
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Er zijn 109 jongeren met een idee of talent bijgestaan tijdens het
realiseren van hun initiatief. De bezoekersaantallen van Lelystart FRIS
(2500), Sodapop (1200), de bakfietsacties (250), huis Anubis (135) en
Dinner Challenge (30) zijn daarin niet meegenomen. Een resultaat
waar we nog trotser op zijn is dat de helft van deze initiatiefnemers nog
steeds betrokken is bij Jongeren Maken de Stad. Sommigen kijken hoe
ze hun eerste idee verder kunnen brengen, anderen beginnen met een
vervolgproject, denken en doen mee met URBN Village of en weer een
ander loopt stage of wil volgend jaar stage bij ons komen lopen.

PROJECTEN

Jongeren haken aan, jongeren doen mee, er ontstaat beweging bij
jongeren die voorheen lastiger te motiveren leken. Hoe kan dat? Wat doen
we anders, dan andere organisaties? We werken volgens de open talent
methodiek, een methode die is ontwikkeld is in Groot Brittannië in de

Bereik Jongeren Maken de Stad

WELZIJN IN DE WIJK

Groepen op straat die tegen de jeugdagent verzuchten: ‘Vind je het gek dat
we overlast veroorzaken, er is hier geen bal te doen?‘ Ze krijgen inmiddels
van hem te horen: ‘Ken je ‘Jongeren Maken de Stad?‘. Inmiddels zijn deze
jongeren mee geweest naar bijeenkomsten bij de gemeente. Daar konden
ze hun ideeën voor jongeren in de stad vertellen en daar werden die ideeën
ook serieus genomen.

ACTIVITEITENVERSLAG

Een stad waar je je niet meer hoeft te vervelen

zogenaamde foyers. Kernvragen zijn: Wie wil je zijn, wat wil je doen, wat
wil je worden, wat wil je betekenen, om vervolgens terug te schakelen
naar: wat is daarvoor nodig? Onlangs zijn twee trainers uit Engeland
overgekomen om ons hierin nog verder te trainen. Ze hielpen ons vooral
om datgene wat we doen te laten zien, uit te leggen aan anderen en te
proberen invloed uit te oefenen. Dat alles met als doel anderen in de
samenleving te ‘besmetten’, het zogeheten advantaged thinking.

ALGEMEEN

Doel

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.6 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD - CHALLENGE UP
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De uitvoering van de Maatschappelijke Diensttijd wordt mogelijk gemaakt
door een subsidie van ZonMw. De eerste evaluatieperiode van 9 maanden
zit erop en er hebben ruim 300 jongeren deelgenomen aan Challenges.

vanaf de start van het project (september 2018) zijn er 321 jongeren
geworven:
§§ 173 jongeren zijn nog bezig met hun challenge (b.v. kort of lang,
in hun vrije tijd, onder schooltijd of een combinatie hiervan)
§§ 132 jongeren hebben hun challenge inmiddels succesvol
afgerond (in korte of lange challenges).
§§ Aantal gestarte jongeren: in korte challenges tot nu toe: 100, in
middellange challenges: 72, aantal lange challenges: 141.
§§ 8 jongeren zijn tussentijds gestopt met hun traject
§§ 8 jongeren zijn niet gestart met hun traject

WELZIJN IN DE WIJK

Ontwikkelingen

Resultaat

ACTIVITEITENVERSLAG

Jongeren betrekken bij vrijwilligerswerk. Challenge Up daagt jongeren en
jong volwassenen uit om met ons en diverse organisaties mee te denken
over maatschappelijke thema’s. Jongeren denken vaak out-of-the-box.
Wij willen van hen weten wat zij graag willen doen voor bijvoorbeeld
ouderen of jongeren die zich eenzaam voelen. Maar ook aan veiligheid op
straat of op school, het milieu, discriminatie. Zij kunnen samen met een
jongerencoach hun idee helemaal zelf uitwerken, uitvoeren en promoten.
Het is ook mogelijk om kortdurend iets voor een ander te doen. Het gaat
er vooral om dat áls zij iets voor een ander doen zij gebruik maken van
hun talenten, van hun interesses en doen wat ze leuk vinden. Dat doen
ze alleen of samen met vrienden of klasgenoten en ze krijgen daar veel
voor terug. Naast een beloning doe je tenslotte gewoon wat je leuk vindt.
Je krijgt ondersteuning bij het vullen van je LinkedIn-profiel, je ontdekt
of benut je talenten, je kan workshops volgen en je komt in contact met
diverse organisaties en mensen.

De website Chalengeup.nl is gebouwd inclusief de webshop, waar jongeren
hun verdiende Coins kunnen inwisselen.
De aansluiting met het onderwijs is versterkt. Door onze contacten op
de diverse scholen konden we op De Rietlanden en De Steiger in de
mentorlessen vertellen over het project en jongeren enthousiast te maken
iets te doen voor een ander onder en buiten schooltijd. Met het MBOcollege Lelystad werken we samen mede door de door goede contacten
met het project Young Community. Onze jongerencoaches konden in
de klassen te vertellen over het project en op die manier de studenten
enthousiast voor het project.

ALGEMEEN

Doel
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2.

2.7 VRIJWILLIGERSCENTRALE LELYSTAD DOET

Faciliteren en ondersteunen van de vrijwillige infrastructuur alsmede
specifieke ondersteuning naar vrijwilligerswerk
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Opnieuw was er waardering voor vrijwilligers in de stad. Het boegbeeldje is
1 keer uitgereikt. LelystadDoet had tevens de regie bij het het evenement
RedCarpet Heroes voor jonge vrijwiligers.

PROJECTEN

Overstag is deelnemer aan de pilot Burgermodule. Daarmee krijgen
deelnemers online toegang tot hun dossier om zelf aan de doelen en acties
te werken. De pilot wordt in zijn geheel in juli 2019 geëvalueerd.

Naast Overstag is er in de eerste helft van 2019 ook een start gemaakt met
het doorontwikkelen van LelystadLeert met voor iedereen toegankelijk
software voor alle vormen van non-formele educatie. Op deze manier
wordt alle non-formele educatie die relevant is eenvoudig toegankelijk
gemaakt voor vrijwilligers en toekomstige vrijwilligers.

WELZIJN IN DE WIJK

LelystadDoet ontwikkelt zich steeds meer als een digitale omgeving waar
burgers, organisatie en vrijwilligers terecht kunnen voor de match tussen
vraag en aanbod. Door de transparante inrichting kunnen potentieel
vrijwilligers zich rechtstreeks wenden tot een organisatie die een vacature
open heeft staan. Wat hiervan uiteindelijk plaatsvindt voltrekt zich buiten
ons gezichtsveld. Voor de verantwoording kunnen we dan ook moeilijker
duiden hoeveel matches er nu daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Met
uitzondering van die matches waar LelystadDoet een actieve bemiddeling
in heeft uitgevoerd. Een andere discussie die speelt is de drempel die
huidige en potentiele vrijwilligers ervaren om zich te registreren.

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

Na februari 2019 is bij Overstag nog meer ingezet op maatwerk in
relatie tot tempo en inhoud. Vanaf de aanmelding voor een traject naar
vrijwilligerswerk krijgen de deelnemers aan Overstag een vrijwilligerscoach
aangewezen die met hen individueel de methodiek van Overstag volgt. Dat
resulteert in een persoonlijk plan van aanpak. Overstag heeft hiermee een
stap gemaakt van groepstraining naar persoonlijke aanpak. Met behulp
van het plan van aanpak hebben deelnemers, naast de mogelijkheid
van vrijwilligerswerk, beter zicht op andere vormen van participatie. Met
de ontwikkeling van het EPI-centrum kunnen de resultaten die geboekt
worden in Overstag, ook als deze nog niet leiden naar vrijwilligerswerk,
door de deelnemers worden meegenomen.

ALGEMEEN

Doel

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.7 VRIJWILLIGERSCENTRALE LELYSTAD DOET

Het aantal ingeschreven personen bedraagt 592 waarvan er 536
beschikbaar zijn.

Aantal ingeschreven

Organisaties

Resultaten

INHOUDSOPGAVE





Vacatures

2018

½ 2019

163

171

132

205

FINANCIEEL



Aantal openstaande

½ 2019

PROJECTEN

in de eerste helft van 2019 zijn er 132 organisaties ingeschreven met een
totaal van 205 vacatures. Het aantal ingeschreven organisaties is gedaald.
Er staan er 160 in het systeem, maar we hebben de afgelopen periode
gekeken naar organisaties met meerdere accounts en daar zijn er een
aantal van samengevoegd. Daarnaast hebben we nu ook de mogelijkheid
in het systeem om een organisatie als ‘afgekeurd’ aan te melden. Dat zijn er
10. Deze zijn om verschillende redenen afgekeurd en worden nu ook niet
meer in de telling meegenomen.

2018

WELZIJN IN DE WIJK

We zijn gestart om verbeterpunten voor de Beursvloer in kaart te
brengen. We hebben de deelnemende organisaties van beursvloer 2019
aangeschreven. Van de 20 organisaties hebben er 5 aangegeven mee te
willen werken.

ACTIVITEITENVERSLAG

Van de 28 deelnemers aan Overstag zijn er 6 doorgestroomd naar
vrijwilligerswerk en 2 naar betaald werk. Na het afronden van de
trainingsmodules van Overstag geven deelnemers aan dat Overstag hen
persoonlijk winst heeft opgeleverd in de vorm van kennis en zelfvertrouwen.

ALGEMEEN

Er is gestart met een meer pro-actieve benadering van klanten. We
organiseerden inloopspreekuren in de kringloopwinkel de Groene Sluis.
Verder worden klanten benaderd via netwerkbijeenkomsten zoals het
netwerkdiner Maatschappelijk betrokken ondernemen waar LelystadDoet
uitleg gaf over maatschappelijk betrokken ondernemen en de beursvloer.
Ook namen we deel aan het event Sterk in je Werk.

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.7 VRIJWILLIGERSCENTRALE LELYSTAD DOET

ALGEMEEN

2018

Aantal ingeschreven

525

Overstag

53

Coaches

INHOUDSOPGAVE





½ 2019

Aantal geplaatste

Trainingen

door externen (tevens
onlinetrainingen)

½ 2019

2018

½ 2019

6

-

3

22

8

FINANCIEEL



7

28

door LelystadLeert aan
vrijwilligers

2018

PROJECTEN

2018

Aantal vrijwillige

½ 2019

Trainingen

WELZIJN IN DE WIJK

2018

Aantal deelnemers

536

Aantal verzorgde

ACTIVITEITENVERSLAG

Personen

½ 2019

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.8 INFORMELE ZORG

Ontlasten van de mantelzorger en ondersteunen van zorgvragers middels
de inzet zorgvrijwilligers.

Vanuit het netwerk Dementie is het initiatief ontstaan om een Dementheek
op te zetten. Een laagdrempelige informatievoorziening, bemand door
opgeleide vrijwilligers en gehuisvest in de Flevomeer Bibliotheek. Welzijn
Lelystad levert samen met Alzheimer Nederland de vrijwilligers.

INHOUDSOPGAVE





Resultaten
Het aantal aanvragen mantelzorg waardering is vergelijkbaar met de eerste
helft van 2018. Het aantal zorgvragers op de wachtlijst is weliswaar gedaald
maar het blijven er veel.
Alle nieuwe zorgvrijwilligers zijn opgeleid. Vanuit het Prezokwaliteitskeurmerk werken we met zogenaamde verplichte prestatieindicatoren. We kunnen concluderen dat we binnen de norm presteren.

FINANCIEEL



Nogmaals ik ben heel erg dankbaar voor de respijtzorg van Welzijn
Lelystad en een lieve groet van mij.“

PROJECTEN

Er is gestart met het verbeterplan om het tekort aan zorgvrijwilligers in te
lopen. Tot op heden heeft dit niet het gewenste resultaat en blijft er een
chronisch tekort aan zorgvrijwilligers. We denken na over andere vormen
die meer kortdurend van aard zijn waardoor er meer doorstroom plaats

“Geweldig leuk dat ik een dagje weg kon naar Zwolle. Missie was
geslaagd, zou ik zeggen en ik ben heel dankbaar dat Welzijn Lelystad
er voor gezorgd heeft, dat ik een onvergetelijke dag heb gehad.
Topdag voor zowel voor mijn partner als voor mijzelf. De vrijwilliger zei
nog dat zij zo veel geleerd had van mijn man.

WELZIJN IN DE WIJK

Het mantelzorgconvenant is samen met de werkgroep geëvalueerd en n er
zijn doelen gesteld voor een nieuwe periode. Bij het aflopen van het project
Platform Zorgvrijwilligers is er voor gekozen om de goede opbrengsten van
dit project onder te brengen bij het mantelzorgconvenant. Tezamen is dit
opgegaan in het convenant Informele Zorg waar 12 partijen eind juni hun
handtekening onder hebben gezet. Welzijn Lelystad draagt zorg voor de
procesbegeleiding van de gestelde doelen uit dit convenant.

Ervaring hulpvrager / mantelzorger (Respijtzorg)

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

zou kunnen vinden. De praktijk zal uit moeten wijzen of dit ook voldoet aan
de wens / behoefte van de hulpvrager. Daarnaast wordt er voortdurend
naar oplossingen gezocht om stagiaires in te zetten. De behoefte die wij en
de hulpvrager hebben sluit echter niet altijd aan bij de mogelijkheden die
de opleiding biedt daar waar het gaat over beschikbaarheid.

ALGEMEEN

Doel

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.8 INFORMELE ZORG

ALGEMEEN

Aantal
ingeschreven
voor ontvangst

2018

786

763

Aantal

70

½ 2019

2018

½ 2019

2018

½ 2019

6

3

23

35

½ 2019

11

aanvragen
mantelzorg
waardering
toegekend

Aantal

actieve
koppelingen
respijtzorg

1.114

8

273

6

FINANCIEEL



2018

½ 2019

PROJECTEN

lotgenoten
contact bijeen
komsten



2018

WELZIJN IN DE WIJK

2018

Aantal

INHOUDSOPGAVE

cursussen
mantelzorg

Aantal

Mantel
zorgers
met onder
steuningsplan



Aantal

ACTIVITEITENVERSLAG

Nieuwsbrief
Informele
Zorg

½ 2019

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.8 INFORMELE ZORG

ALGEMEEN

Aantal

inzetten
patiënt
support/VTH

2018

½ 2019

306

Aantal

zorgvrijwilligers

2018

½ 2019

2018

½ 2019

2.706

90

791

75

75

FINANCIEEL



31

uren inzet
‘t Hofje

PROJECTEN

½ 2019

27

Aantal



2018

17

Aantal

WELZIJN IN DE WIJK

op de
hulpvragers
wachtlijst

INHOUDSOPGAVE

½ 2019

26

Aantal



2018

ACTIVITEITENVERSLAG

actieve
koppelingen
hulpvrager/
zorg
vrijwilliger

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.9 JONGE MANTELZORGERS EN BUDDYZORG

Evenwichtig opgroeien van jonge mantelzorgers in combinatie met
zorgtaken en door de inzet van maatjes het ondersteunen van de jonge
hulpvrager.

INHOUDSOPGAVE





Aantal

geregistreerde
jonge mantel
zorgers

2018

250

½ 2019

270

FINANCIEEL



Het aantal jonge mantelzorgers dat gebruik maakt van het aanbod groeit
door. In het netwerk is er meer aandacht voor jonge mantelzorgers onder
meer door samen te werken met Tactus verslavingszorg, Therapeutisch
Centrum en JGT’s.

PROJECTEN

Begin juni is voor het eerst de week van de Jonge Mantelzorger landelijk
van start gegaan. De stichting JMZ Pro, het landelijk kennisnetwerk
voor professionals, heeft de kick-off georganiseerd in aanwezigheid van
staatssecretaris Blokhuis. Welzijn Lelystad participeert in de landelijke
werkgroep en in Lelystad hebben er tal van activiteiten voor en door Jonge
mantelzorgers plaatsgevonden.

Resultaat

WELZIJN IN DE WIJK

Begin 2019 organiseerden we het mini-symposium Zie je mij! We wilden
organisaties uitdagen meer aandacht te hebben voor jonge mantelzorgers,
te leren signaleren wie jonge mantelzorger is. Dit heeft ertoe geleid
dat 14 organisaties uit de keten jeugdhulp en onderwijs zich hebben
aangesloten bij de werkgroep. Deze stelt zich ten doel verbeteren van de
vroegsignalering, methodiekontwikkeling en vooral kennis en ervaringen
uit te wisselen. Een stagiaire heeft haar opdracht afgerond en geeft de
werkgroep een aantal aanbevelingen mee.

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

Buddyzorg werkt nauw samen met de Jeugd en gezinsteams (JGT). Met
regelmaat worden Buddy’s aan een of meerdere cliënten en gekoppeld.
Door het chronisch vrijwilligerstekort is er gezocht naar alternatieve
manieren om vrijwilligers te vinden. Vacatures zijn op verschillende
jongerenwebsites en op sociale media gedeeld. Effecten daarvan worden
hopelijk snel zichtbaar. Naast de inzet van een aantal Buddy’s zijn er ook
jonge hulpvragers geholpen door hen door te verwijzen naar alternatieve
projecten en zorg.

ALGEMEEN

Doel

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.9 JONGE MANTELZORGERS EN BUDDYZORG

2018

½ 2019

22

14

Aantal

gastlessen in
het onderwijs

½ 2019

2018

½ 2019

2018

½ 2019

5

2

11

2

1

4

FINANCIEEL



2

Uitje
waardering
en vakantie
waterweek

2018

PROJECTEN

½ 2019

9

trainingen/
workshops/
uitjes

WELZIJN IN DE WIJK

powerspots



2018

3

Aantal gegeven

INHOUDSOPGAVE

½ 2019

18

Ontspanning



2018

Aantal

ACTIVITEITENVERSLAG

actieve
koppelingen
jonge MZ met
een maatje

ALGEMEEN

Aantal

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.9 JONGE MANTELZORGERS EN BUDDYZORG

ALGEMEEN

Aantal

2018

9

½ 2019

10

ACTIVITEITENVERSLAG

actieve
koppelingen
buddyzorg
voor
kinderen

WELZIJN IN DE WIJK
PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.10 VLUCHTELINGENWERK

Zelfredzaamheid en integratie van statushouders

Om de voortgang van de maatschappelijke begeleiding in beeld te brengen
hebben we in het eerste half jaar bij 22 cliënten een 0 meting, 1ste en 2de
meting van de ZRM afgenomen. Cliënten maken op leefdomeinen, sociaal
netwerk en tijdbesteding grote stappen. Op het domein financiën zien we
weinig verandering. Een enkeling verstevigt zijn financiële huishouding met
een (bij)baan.

Ontwikkelingen

INHOUDSOPGAVE





Actuele
caseloadlijst

2018

½ 2019

2018

½ 2019

42

129

12

99

FINANCIEEL



nieuwe
instroom
declarabele WI
trajecten

PROJECTEN

Bij de overgang van registratie van COA naar DUO is er onduidelijkheid
ontstaan onder welke criteria iemand wel of niet onder de taakstelling valt.
Ook bij de gemeente veranderen de lijstjes en tot op heden is hier geen
duidelijkheid over.

Aantal

WELZIJN IN DE WIJK

Het aantal declarabele trajecten (Wet Inburgering) is in het eerste half
jaar verder gedaald. In plaats van 40 geprognotiseerde trajecten zijn er 12
trajecten gestart. Dit heeft voor het eerste half jaar dan ook opnieuw tot de
nodige financiële bijstelling en personele ingrepen geleid. Om de kennis
van afdeling Vluchtelingenwerk niet volledig te laten verdwijnen heeft
de gemeente Lelystad een eenmalige financiële bijdrage geleverd. Rond
juni 2019 werd tevens bekend dat de gemeente tijdelijk de woonurgentie
voor vergunninghouders weer heeft ingesteld waardoor er uitstroom
uit het AZC plaats kan vinden. De verwachting is dat in september de
stroom naar Lelystad op gang komt. Door de personele maatregelen
zijn plannen gericht op gezinscoaching vooralsnog opgeschort. Met de
huidige beschikbare capaciteit geven we prioriteit aan de praktische
basisondersteuning en minder op ontwikkelingsgerichte trajecten.

ACTIVITEITENVERSLAG

Resultaat

ALGEMEEN

Doel

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.10 VLUCHTELINGENWERK

ALGEMEEN

½ 2019

Aantal

2018

½ 2019

vrijwilligers

6

jaarstagiaires

3

4

1

WELZIJN IN DE WIJK

2018

ACTIVITEITENVERSLAG

Aantal

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.11 ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE VERGUNNINGHOUDERS (AMV’S)

Resultaat

Het project Alleenstaande Minderjarige Vergunninghouders wordt mede
mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en een bijdrage vanuit het
armoedebeleid. Hierdoor kunnen we eerder starten met de begeleiding
van jongeren om hen voor te bereiden op zelfstandig wonen. Met
woningbouwcoöperatie en partners als Nidos, aanbieders van zorg en de
gemeente Lelystad is er een samenwerkingsverband om op casuïstiek de
ondersteuning af te stemmen.

Het aantal groeps- en themabijeenkomsten is lager dan in 2018. Vooral de
complexe individuele problematiek kreeg prioriteit. In de tweede helft van
2019 is er mogelijk meer ruimte voor de groepsbijeenkomsten.

INHOUDSOPGAVE





Aantal

jongeren
gekoppeld aan
een maatje

2018

½ 2019

2018

½ 2019

44

16

33

9

FINANCIEEL



jongeren in
begeleiding WI
trajecten

PROJECTEN

De contractpartners Jade en Vitree hebben begin 2019 hun cliënten
overgedragen aan Parlan, de nieuwe zorgaanbieder. Met die partijen zijn
vernieuwde werkafspraken gemaakt met betrekking tot de begeleiding van
een groep jongeren waar het niet goed mee gaat. Betere samenwerking
met conciërges van Centrada heeft ertoe geleid dat de kamers van de
jongeren weer op orde zijn. Er is door de jongeren flink opgeruimd en
schoongemaakt. Ondanks dat blijft dit een groep jongeren met een
verhoogd risico tot verslaving, schooluitval en financiële problemen.
Om dat te vermijden is casuïstiek overleg uitgebreid met partners uit het
onderwijs. Ook werken we nu samen met Samah. Samah is een landelijk

Aantal

WELZIJN IN DE WIJK

Ontwikkelingen

ACTIVITEITENVERSLAG

Beter voorbereid op zelfstandig wonen

2-jarig project om armoede- en schuldenproblematiek onder jonge
statushouders terug te dringen.

ALGEMEEN

Doel

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.11 ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE VERGUNNINGHOUDERS (AMV’S)

ALGEMEEN

Aantal

2018

½ 2019

12

Aantal

georganiseerde
themabijeen
komsten

28

9

6

WELZIJN IN DE WIJK

½ 2019
ACTIVITEITENVERSLAG

maatjes

2018

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.12 JURIDISCHE ONDERSTEUNING

Ondersteunen bij juridische vraagstukken





FINANCIEEL

INHOUDSOPGAVE

Voor in ieder geval één van onze cliënten betekent dit dat haar
beroepsprocedure is aangehouden door de rechtbank en dat haar
advocaat en de IND opnieuw argumenten mogen inbrengen.

PROJECTEN



Wij zien een uitspraak van het Europese hof van Justitie als een positieve
ontwikkeling. Daarin is geoordeeld dat er in de beoordeling niet alleen
rekening gehouden dient te worden met de algemene informatie in
het land van herkomst, maar ook de wettelijke bepalingen en de wijze
waarop deze worden toegepast, het functioneren van de administratieve
diensten en het bestaan van tekortkomingen in bepaalde plaatsen of voor
bepaalde personen. Tevens, dient er rekening gehouden te worden met de
specifieke omstandigheden van de referent en met het hogere belang van
de kinderen of overige nareizigers.
Dit betekent concreet dat de IND nader onderzoek moet aanbieden
in de vorm van een identificerend gehoor of een DNA-onderzoek, ook
als de IND de bewijstukken onvoldoende of de verklaringen van de
referent of zijn gezinsleden niet plausibel acht. Dit volgt ook uit de
gezinsherenigingsrichtlijn.

WELZIJN IN DE WIJK

In het eerste halfjaar is er een toename van statushouders bij wie
de verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd (VBTA) dit jaar afloopt.
Deze hebben we verlengd of kunnen omzetten naar een vergunning
onbepaalde tijd asiel (VOTA). Ook hebben we de statushouders geholpen
met verblijfsvergunningen voor hun kinderen, vaak een vergunning
regulier bepaalde tijd, te laten verlengen. Een knelpunt hierbij blijft
dat de verlengingsaanvraag of omzetting door de Immigratie- en
naturalisatiedienst (IND) pas een maand voor het aflopen van de huidige
verblijfsvergunning in behandeling wordt genomen. Hierdoor heeft de
statushouder nog geen nieuwe verblijfsvergunning terwijl de huidige
vergunning is verlopen. In dit geval moet er min. 5 weken voor het aflopen
van de huidige verblijfsvergunning nog een zogenaamd w-document
worden aangevraagd. Een w-document is een legitimatiebewijs die wordt
toegekend als iemand tijdig zijn verblijfsvergunning heeft verlengd, maar
nog wacht op de beslissing van de IND. Dit dient namelijk als een geldig
legitimatiebewijs. Wij adviseren daarom al onze cliënten om 5 weken voor
het aflopen van hun verblijfsvergunning een w-document via ons aan te
vragen.

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

Er zijn statushouders die nog niet voldoen aan de inburgeringsplicht
om in aanmerking te komen voor een vergunning asiel onbepaalde tijd.
Wij adviseren de statushouders en helpen ook bij het aanvragen van
ontheffing van de DUO.

ALGEMEEN

Doel

INHOUD

ACTIVITEITEN
VERSLAG

2.

2.12 JURIDISCHE ONDERSTEUNING

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



PROJECTEN

Van de 84 personen zijn er nog 52 dossiers open. Dit komt omdat op de
aanvragen voor het verlengen van een VBTA of het omzetten naar een VOTA
nog geen beslissing is genomen.

WELZIJN IN DE WIJK

§§ Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd (VBTA): 21
§§ Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd (VOTA): 31
§§ Aanvraag vergunning voor in Nederland geboren kind (regulier) (VBTR): 9
§§ Verlenging verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd (VBTR): 10
§§ Aanvraag vergunning regulier onbepaalde tijd (VOTR): 3
§§ Toekomst/ terugkeer: 1
§§ Naturaliseren: 2
§§ Overige vragen rondom verblijfsrecht: 7

ACTIVITEITENVERSLAG

In het tweede halfjaar van 2019 starten we met een caseload van
18 gezinsherenigingen.

Juridische ondersteuning
Wij hebben gedurende deze periode 84 personen voorzien van juridische
ondersteuning. De juridische ondersteuning bestaat voornamelijk uit de
volgende activiteiten:

ALGEMEEN

Gezinshereniging
In het eerste half jaar zijn er 27 gezinsherenigingen gerealiseerd. Vanaf
januari 2019 zijn er 2 gezinsherenigingsprocedures van ex-ama’s
bijgekomen op de lopende caseload.
In totaal zijn 6 gezinsherenigingsprocedures positief afgerond en zijn er
18 familieleden in Nederland gearriveerd. 3 aanvragen zijn gestopt, omdat
deze aanvragen volledig zijn uitgeprocedeerd.
Van de 18 lopende gezinsherenigingen lopen in totaal 13 aanvragen in
bezwaar of beroep. In deze periode zijn 4 bezwaren gegrond verklaard en
hebben de familieleden alsnog toestemming gekregen om naar Nederland
te komen.

INHOUD

WELZIJN
IN DE WIJK

3.

3.1 OPBOUWWERK

Ontwikkelingen





FINANCIEEL

INHOUDSOPGAVE

De gemeente Lelystad is akkoord gegaan met het plan GGZ in de wijk.
Daarin speelt de Buurtkamer ook een belangrijke rol. Met Kwintes
en Woonzorg Flevoland (WZF) is gekeken naar de openstelling. In
voorbereiding is de vijfdaagse openstelling en daarbij gaat de voorkeur uit
naar uitbreiding van uren op de Hanzeborg en Waterbever voor het einde
van dit jaar.

PROJECTEN



Collectieve voorvoorzieningen
De Buurtkamers zijn goed bezocht. Opvallend is dat de groepen bezoekers
van de verschillende Buurtkamers variëren. Mensen hebben verschillende
achtergronden, leeftijden en verschillende behoeften.

WELZIJN IN DE WIJK

Profilering en bewonersinitiatieven
Team Opbouwwerk is beter zichtbaar voor de inwoners door het toepassen
van de zogenaamde Straatbabbelmethode maar ook door spreekuren
op straat met de bakfiets. Zo wordt er laagdrempelig contact gelegd met
bewoners. De eerste stappen vanuit de ABCD-werkwijze zijn gezet. Deze
werkwijze maakt dat belangrijke zogenaamde pilonnen in kaart worden
gebracht. Pilonnen zijn bijvoorbeeld kracht, kennis, ervaring, successen,
actieve bewoners, ontmoetingsplekken en belangrijke partners. De
opbouwwerkers kunnen deze zó verbinden dat zij een rol vervullen in
het verbeteren van de sociale cohesie en de leefomgeving (community
building). De aanpak start bij de leefwereld van de inwoner op buurt- en
hofjesniveau.

Er vindt regelmatig afstemming plaats met Mensen maken de Buurt om te
bezien welke initiatieven in aanmerking komen voor budget en op welke
manier we deze initiatieven een structureler karakter kunnen laten krijgen.

ACTIVITEITENVERSLAG

Versterken van de sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid
onder inwoners van Lelystad.
Pro-actief, inspelen op participatie en collectieve (hulp)vragen van
inwoners en hiervoor collectieve laagdrempelige activiteiten ontwikkelen,
al dan niet samen met (in- als formele) partners.

In samenwerking met Mensen maken de Buurt zijn er in het eerste half jaar
al 92 bewonersinitiatief-aanvragen ingediend. De initiatieven lopen uiteen
van sociale doelstellingen tot aanvragen voor fysieke zaken. Beide hebben
een nadrukkelijke relatie. Denk aan veiligheid in de buurt die toeneemt
door verbeteren van straatverlichting of snoeien van adoptiegroen samen
met zelforganisaties, Kluswinkel, Centrada etc.

ALGEMEEN

Doel

INHOUD
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3.

3.1 OPBOUWWERK

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



Op stedelijk niveau biedt opbouwwerk ondersteuning tijdens de
organisatie van jaarlijkse evenementen zoals de Dag van de Ouderen en
Senioren-zomerdaagse.

PROJECTEN

Met de extra subsidie Schoolontbijt worden de schoolontbijten in de
stadsdelen Noordwest en Noordoost geïntensiveerd uitgebreid. Scholen
geven aan dat de juiste groep kinderen wordt bereikt maar ook dat zij
verschil zien in het wekelijks eetpatroon van kinderen en wat zij meekrijgen
van huis.

Ook beweegactiviteiten zijn in opkomst. In samenwerking met de
leefstijlwijkcoaches worden verbindingen gelegd tussen bewoners en
aanbieders; In de Dukdalf is nu een rolstoeldansgroep (Kubus) actief en
een wandelgroep. Zelforganisaties uit de wijk organiseren jeugdactiviteiten
waar ook Roma-kinderen aan meedoen.

WELZIJN IN DE WIJK

De experts Eenzaamheid hebben de eerste training Creatief leven met
7 deelnemers succesvol afgerond. Naast de deelname aan de ronde tafel
Eenzaamheid van CMO Flevoland, voorlichting aan de Sociale wijkteams,
komen ook nieuwe verzoeken binnen. Het IDO wil een training voor haar
bezoekers inzetten en MDF heeft een voorlichting voor haar professionals
aangevraagd, om hen zo te voorzien van handvatten in het signaleren en
bespreekbaar maken van dit thema. Ook onderzoek naar eenzaamheid
onder jongeren en de middengroep (30-55jr) heeft nu de aandacht binnen
het netwerk, dit zal een vervolg krijgen in het tweede deel van het jaar.

Het Buurtrestaurant is ook in de Waterwijk maandelijks succesvol.
Bewoners ontmoeten elkaar en de opbouwwerker tijdens een
driegangendiner bereid en geserveerd door vrijwilligers, docent en
leerlingen van praktijkonderwijs de Steiger.

ACTIVITEITENVERSLAG

Een deelnemer van de Lotgenotengroep Waterbever:
“Nu wij hier de bijeenkomsten houden, voel ik mij geen patiënt meer”.

Een van de kinderen gaf bij de opbouwwerker aan “Ik kijk de hele week
uit naar maandag, want dan heb ik een 10-uurtje (ontbijtje en fruitje)”

ALGEMEEN

Na evaluatie hebben we een andere samenwerkingskoers gekozen met
Stip; Er is er een voormalige lotgenotengroep Bipolair van GGZ Centraal
gehuisvest naast de Buurtkamer in de Waterbever.

INHOUD
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3.

3.1 OPBOUWWERK

ALGEMEEN

Resultaten
Buurtkamers
1-2 vrijwilligers/ 1 stagiair(e) per locatie

ZO

8 vast,
20 deelnemers

NW

10 vast,
16 deelnemers

ZW

14 vast,
24 deelnemers

WELZIJN IN DE WIJK

10 vast,
14 deelnemers

ACTIVITEITENVERSLAG

NO
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3.

3.1 OPBOUWWERK
Eenzaamheid

NW

17 kinderen/
7 ouders

Creatief Leven
training

7 cursisten

WELZIJN IN DE WIJK

22 kinderen/
6 ouders

ACTIVITEITENVERSLAG

NO

ALGEMEEN

Schoolontbijt i.s.m. IDO
1 vrijwilliger/ 1 stagiair(e)

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE
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3.

3.1 OPBOUWWERK

40 deelnemers

Waterwijk

25-30
deelnemers

WELZIJN IN DE WIJK

Boswijk

ACTIVITEITENVERSLAG

8-12
deelnemers

Totaal

Buurtrestaurant i.s.m. onderwijs de Steiger 1x p.m.
1 docent, 1 vrijwilliger 5-6 stagiair(e)s

ALGEMEEN

Lotgenoten (Bipolair) i.s.m. Stip

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE
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3.

3.1 OPBOUWWERK

ZO

5-7 bezoekers

Centrum

10 vast,
22 bezoekers

WELZIJN IN DE WIJK

3-6 bezoekers

ACTIVITEITENVERSLAG

NW

Schuif aan koffietafel

ALGEMEEN

Theecafe ism Philedelphia ( en Kwintes)
Wekelijks

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE
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3.

3.1 OPBOUWWERK

ACTIVITEITENVERSLAG

1 training,
1 beëdiging

Totaal

ALGEMEEN

Politiekids i.s.m. Politie Flevoland

WELZIJN IN DE WIJK
PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE
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3.

3.2 BUURTBEMIDDELING

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





FINANCIEEL

INHOUDSOPGAVE

Percentage
17,5 %
13 %
8,5 %
11 %
11 %
17,5 %
8,5 %
0%
0%
13 %

PROJECTEN



Wijk
Kustwijk:
Botter:
Waterwijk:
Atolwijk:
Zuiderzeewijk:
Boswijk:
Bolder:
Centrum:
Lelystad Haven:
Anoniem:

WELZIJN IN DE WIJK

Het overige aantal is wat wij noemen onbemiddelbaar. Oorzaak daarvan
is bijna altijd dat partijen weigeren met elkaar te praten. In dat geval is
het zaak de hulpvrager te coachen zodat voor de hulpvrager de situatie
beheersbaar blijft. Dit is verrekend in de 68% positief contact.
§§ Er is 2 keer bemiddeld met meerdere partijen.
§§ In veel aanvragen is sprake van hoog complexe multiproblematiek.
§§ Er is periodiek overleg met de veiligheidsadviseur van de gemeente
§§ 6 x werd er anoniem gebeld. Men wilde verhaal kwijt
maar ook en tips en advies. Dit aantal is meegenomen
in de categorie positief ervaren contact

Inzet per wijk van de 46 aanvragen

ACTIVITEITENVERSLAG

Dit halfjaar zijn 46 aanvragen ontvangen. Momenteel zijn er 18 getrainde
bemiddelaars maar er blijft behoefte aan meer.
§§ 68 % van de bemiddelingen wordt door de aanvrager als positief
opgelost ervaren.
§§ 11 % werd doorverwezen naar andere hulpverlening en/of organisaties.

Meldingen voor verzoek om bemiddeling komen van:
§§ 19 % van de politie
§§ 9 % van de woningcorporatie
§§ 11 % van de gemeente, Sociaal wijkteams en
andere organisaties die in de wijk werken.
§§ 61 % belt zelf al dan niet op advies van de
wijkagent of de woonconsulent.

ALGEMEEN

Doel

INHOUD
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3.

3.2 BUURTBEMIDDELING

ALGEMEEN

Top 4 type klacht
(men noemt vaak meer dan 1 ergernis)

Tuin / erf / huis

21 keer

Pesten/
intimideren

19 keer

Bedreigingen

10 keer

WELZIJN IN DE WIJK

19 keer

ACTIVITEITENVERSLAG

Geluidsoverlast

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE
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3.

3.3 SOCIAAL WIJKTEAM

Algemeen
Sinds januari 2019 is de benaming Wijkpunten komen te vervallen. Het
geheel valt nu onder de noemer Sociaal wijkteam. Het gevolg was dat
diverse communicatie-uitingen en –middelen moesten worden aangepast.
Het Sociaal wijkteam heeft te maken met een toename van zware
casuïstiek. Begin 2019 hebben zich ook diverse ernstige (agressie)
incidenten voorgedaan die ingrijpend zijn geweest voor de betrokken
generalisten. De generalist is de medewerker van het Sociaal wijkteam die
de keukentafelgesprekken uitvoert. Kort daarna is het Incidentenprotocol
aangescherpt.
Een tweetal docenten van Windesheim Social Work hebben stage
gelopen bij het Sociaal wijkteam, Opbouwwerk, Participatiecoach,
leefstijlwijkcoach en informele zorg. Vooral de gesprektechnieken en de
keukentafelgesprekken waren voor hun erg leerzaam.

Doel

INHOUDSOPGAVE
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Personeel
Het eerste half jaar had het Sociaal wijkteam een tekort aan generalisten.
Consequentie was dat er een wachtlijst ontstond ook de reactietermijn is
met een week opgerekt naar 3 weken.
Per mei en juni zijn er twee nieuwe coördinatoren en een manager
aangesteld. Ook in 2019 is er de nodige aandacht gegeven aan scholing
en deskundigheidsbevordering. Aangezien we in toenemende mate

PROJECTEN

Het Sociaal wijkteam is er voor alle vragen, ideeën, of meldingen van
inwoners. Het Sociaal wijkteam brengt de hulpvraag van de inwoner
in kaart, geeft inwoners informatie en advies of verwijzen door.
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 naar inzet van
een algemene- en professionele voorzieningen, ook wel het stepped
care-model genoemd. 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.

WELZIJN IN DE WIJK

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.

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

ALGEMEEN

Gewenst maatschappelijke effect Sociaal wijkteam

INHOUD

WELZIJN
IN DE WIJK

3.

3.3 SOCIAAL WIJKTEAM
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Aantal beschikkingen
2851
2725
2640
1581

Aantal ondersteuningsplannen per wijk eerste helft 2019
Wijk
Noordoost
Noordwest
Zuidoost
Zuidwest en centrum
Totaal



Aantal Ondersteuningplannen
1966
1795
2198
2432
1432

Ondersteuningsplan Wijkteams
366
366
340
318
1432

FINANCIEEL



Jaar
2015
2016
2017
2018
½ 2019

PROJECTEN

Lelystad heeft deelgenomen aan het cliëntervaringsonderzoek onder
Wmo-cliënten. Dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door adviesbureau
BMC, is vanaf 2016 verplicht voor alle gemeenten in Nederland.
De doelgroep van het onderzoek waren Wmo-cliënten die een
maatwerkvoorziening hebben ontvangen.

Cijfers

WELZIJN IN DE WIJK

Rond mei 2019 bereikt ons vanuit de gemeente Lelystad het signaal dat het
aantal beschikkingen Huishoudelijke Hulp fors is toegenomen. Het Sociaal
wijkteam herkent dit en ziet het verlaagde uurtarief als belangrijkste
oorzaak.

De Sociaal wijkteams werden gewaardeerd met een 8,0!

ACTIVITEITENVERSLAG

Inhoudelijk
In het eerste half jaar is een pilot gestart met hoofdaannemer Kwintes
om de procedures van verlenging en versnelde aanvragen Ondersteuning
Thuis- en Dagbesteding te vergemakkelijken. De positieve resultaten
hiervan zijn besproken met hoofdaannemer WZF. Het Sociaal wijkteam
heeft verder geparticipeerd in beleidsontwikkelingen als GGZ in de Wijk,
Nieuwe Wet verplichte GGZ (januari 2020), woonoverlast inzake (illegale)
kamerverhuur.

Inwoners van Lelystad die gebruikmaken van maatschappelijke
ondersteuning zijn daar opnieuw tevreden over. De voorzieningen die
onder de Wmo vallen krijgen van de gebruikers hoge rapportcijfers.
Klanten geven een 7,5 of hoger voor de Wmo-voorzieningen. Zo worden de
huishoudelijke ondersteuning en ondersteuning thuis gewaardeerd met
een gemiddeld cijfer van 7,9 en krijgt de dagbesteding een 7,5.

ALGEMEEN

geconfronteerd worden met complexe GGZ-problematiek waren de
trainingen in het eerste halfjaar met name hierop gericht.

INHOUD
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3.

3.3 SOCIAAL WIJKTEAM

Totaal

2018
182
2
629
574
1253

2017
196
4
695
537
1277

2016
242
10
749
545
1305

1581

2640

2709

2851

INHOUDSOPGAVE
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GGZ in de wijk
In opdracht van gemeente Lelystad is samen met een Kwintes en
Woonzorg Flevoland (WZF) gewerkt aan het plan GGZ in de Wijk. Dit plan
zet in op preventie en inclusie voor inwoners met GGZ-problematiek.
Daaruit vloeit voort de vorming van een integraal team dat zich gaat
buigen over hoog complexe GGZ-problematiek. De kwartiermaker
in dienst bij Welzijn Lelystad heeft de opdracht het thema uit te
werken op de onderdelen sociale cohesie bevorderende activiteiten,

PROJECTEN

Leefstijlwijkcoaches
De Leefstijlwijkcoaches werken samen met partners en inwoners aan
collectieve gezondheidsvraagstukken. We hebben nu in elk stadsdeel een

leefstijlwijkcoach De leefstijlwijkcoach participeert in diverse Lelystadse
netwerken, en vooral de Gezonde Wijkaanpak. In alle stadsdelen hebben
activiteiten plaatsgevonden gericht op het ontwikkelen van gezonde
leefstijl.

WELZIJN IN DE WIJK

Welzijn op Recept (WOR)
De uitrol van Welzijn op Recept naar andere stadsdelen staat bij het
Sociaal wijkteam hoog op de agenda en begint vorm te krijgen. In de
nieuwe beleidsvisie Gezondheid, preventie en Zorg is het product Welzijn
op Recept als goed voorbeeld genoemd. In deze visie is keuze gemaakt
voor Positieve Gezondheid en daar sluit Welzijn op Recept heel goed op
aan. Ook landelijk is er opnieuw aandacht voor Welzijn op Recept. In juni
namen we deel aan de bijeenkomst met het ministerie van VWS met de
landelijke werkgroep van WOR. Hier zijn de goede voorbeelden uit Lelystad
nadrukkelijk aan de orde geweest.

ACTIVITEITENVERSLAG

Dagbesteding
Kortdurend verblijf
Ondersteuning thuis
Schoon en leefbaar huis
Het wonen, rollen en vervoer

½ 2019
115
4
347
381
715

ALGEMEEN

Aantal beschikkingen per jaar, gespecificeerd
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PROJECTEN
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ACTIVITEITENVERSLAG

Participatiecoach
Iedere bewoner van Lelystad kan naar wens in zijn eigen tempo
participeren. Dat is het uitgangspunt van elke participatiecoach (P-coach).
Samen met de bewoner onderzoekt de P-coach hoe deze wens in
haalbare doelen kan worden vertaald. Tijdens het hele proces houdt de
bewoner de regie. Er wordt ingezet op het bewust worden van krachten
en talenten, het vergroten van zelfredzaamheid en het stabiliseren
van problematiek. Hiervoor maakt de coaches gebruik van kennis van
regelingen op het gebied van inkomen en hebben zij een uitstekende
relatie met de netwerkpartners in Lelystad. Dit maakt dat de begeleiding
van de P-coach zich op diverse leefgebieden kan richten. De P-coaches
hebben het afgelopen halfjaar 308 mensen begeleid in dit vaak langdurig
proces. Hierbij lag de nadruk het meest op maatschappelijke participatie,
geestelijke gezondheid, financiën, werk en opleiding.

ALGEMEEN

inzet van anti-stigma, de vindbaarheid en toegankelijkheid van
voorliggende voorzieningen te vergroten, en het werven en inzetten van
ervaringsdeskundigen. Inmiddels zijn de buurtkamers voorzien van GGZ
expertise en worden de openingstijden uitgebreid en toegankelijk gemaakt
voor bezoekers met GGZ-problematiek.

INHOUD
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3.

3.4 BEHEER WIJKCENTRA (MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES MFA’S)
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PROJECTEN



WELZIJN IN DE WIJK

De functie van sociaal beheerder is erg gevarieerd en veeleisend. Er zijn
de afgelopen jaren steeds meer werkzaamheden bijgekomen. Dit eerste
halfjaar van 2019 stond wederom nadrukkelijk het begeleiden van onze
vele vrijwilligers centraal. Een erg belangrijk onderdeel van onze functie
is het begeleiden en aansturen van een grote groep stagiaires van het
MBO-college Lelystad die bij ons hun startkwalificatie kunnen behalen en
hun praktijkexamen MBO niveau 1,2 en 3.

Reserveringsbureau
We werken met reserveringsysteem Top Desk om de ruimtes in
de wijkcentra te verhuren aan diverse organisaties, bewoners,
bewonersgroepen en bijzondere doelgroepen. De reserveringen en
alles wat daarbij komt kijken is complex en dient uiteraard zorgvuldig te
gebeuren. Er vindt een check plaats of een reservering past bij de missie
en visie van Welzijn Lelystad . Bedrijven, bewoners en organisaties die
willen reserveren dienen de juiste informatie aan te leveren. Dat bleek in
de praktijk vaak lastig te zijn. We hebben onlangs een nieuwe flyer laten
maken die het reserveren van een ruimte in een wijkcentrum eenvoudiger
en gebruiksvriendelijker maakt. Voordeel is ook dat onze beheerders beter
in staat zijn huurders van dienst te zijn. Gastvrijheid vinden wij in ons werk
heel erg belangrijk.

ACTIVITEITENVERSLAG

Het team wil een onmisbare schakel zijn tussen activiteiten, diensten en
voorzieningen binnen de MFA’s in Lelystad. Zij moeten herkenbaar en
zichtbaar zijn. De capaciteit van het team is zonder meer krap te noemen.
We merken dat bij grotere activiteiten waar meerdere beheerders nodig
zijn of openstelling in het weekend het zeer lastig is de reguliere bezetting
te organiseren.

Professionalisering
Beheer biedt plek aan cliënten van Reclassering Nederland en
Het Werkbedrijf Lelystad voor respectievelijk een taakstraf of voor
vrijwilligers werk. Om deze bijzondere doelgroepen nog beter te kunnen
begeleiden was deskundigheidsbevordering nodig. Er is ingezet op
communicatietraining en relatiebeheer. Verder heeft het team, en dat komt
jaarlijks terug, met een aantal wettelijke verplichtingen te maken waar het
scholingsprogramma aan moet voldoen. Het gaat dan om sociale hygiëne
en bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening.

ALGEMEEN

Team sociaal beheer
De beheerders van Welzijn Lelystad zijn verantwoordelijk voor het
dagelijkse beheer van de 5 MFA’s in Lelystad. Het team Sociaal beheer
bestaat uit 10 professionals in dienst van Welzijn Lelystad. In januari is er
een nieuwe teamleider facilitair & sociaal beheer aangesteld.

INHOUD
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3.

3.5 OUDERENPROJECT - PREVENTIEF HUISBEZOEK

Kwetsbare ouderen eerder in beeld krijgen en hen informeren over de
mogelijkheden van formele- en informele ondersteuning. We halen
informatie op maar we geven ook informatie terug. Het tegengaan van
eenzaamheid is geen doel maar kan een effect zijn.

In de periode van december 2017 tot december 2018 zijn ongeveer
600 ouderen per brief benaderd voor een huisbezoek. Tot op heden
hebben 285 ouderen deelgenomen. De tussentijdse uitkomsten van de
enquête laten een tevreden groep zelfredzame ouderen zien. Zo geven
alle ouderen aan, eventueel met ondersteuning, zich redelijk tot prima
zelfstandig te kunnen redden.

Omschrijving

Aanleiding daarvoor waren signalen uit de Sociaal wijkteams in 2016.
Daaruit bleek dat ouderen meer risico lopen op vereenzaming en
verwaarlozing. Bovendien was de ervaring dat ondersteuning door de
teams vaak te laat werd aangevraagd en de situatie al uit de hand was
gelopen.

INHOUDSOPGAVE





Met IDO en OSOL is het plan Lage Drempels, nieuwe perspectieven
ontwikkeld. Deze inzet is er op gericht eenzaamheid te verminderen de
relatie te met de ouderen te versterken en hen desgewenst te begeleiden
naar ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten. Verder wordt ingezet op
aanbod van tijdelijke praktische hulp in crisissituaties.

FINANCIEEL



Ouderen die binnen de doelgroep vallen blijven huisbezoek krijgen. Verder
gaan we ouderen die niet hebben deelgenomen aan het huisbezoek actief
benaderen. De risicogroep ouderen van boven de 80 jaar zal vaker bezocht
worden met als doel eerder te signaleren maar ook te kunnen informeren
over hulp en voorzieningen.

PROJECTEN

In opdracht van de gemeente Lelystad deed Welzijn Lelystad onderzoek
naar de leefsituatie van alleenstaande zelfstandig wonende 75-plussers
zonder Wmo-indicatie en zelfstandig wonende niet-alleenstaande
80-plussers eveneens zonder Wmo-indicatie.

Lichamelijke gezondheid krijgt een gemiddeld cijfer van 7,2; de psychische
gezond een 7,9 en scoort het gevoel van eenzaamheid een 8,1 op de schaal
1=erg eenzaam en 10=helemaal niet eenzaam.

WELZIJN IN DE WIJK

De gemeente Lelystad heeft Welzijn Lelystad gevraagd een werkplan op te
stellen voor het bezoeken van kwetsbare ouderen (Uitvoeringsplan Wmo
2017).

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

ALGEMEEN

Doel

4.

PROJECTEN
INHOUD

4.1 HUIS VOOR TAAL (HVT)

Leren en ontwikkelen van taal, -reken en digitale vaardigheden

Ontwikkelingen

INHOUDSOPGAVE





Resultaat
In de eerste helft van 2019 hebben er 1696 bezoeken plaatsgevonden.
Groepen van Huis voor Taal zijn te vinden in de hele stad. In totaal zijn
662 deelnemers wekelijks actief. Bij samenspraak zijn 87 vrijwilligers
actief met zogenaamde een-op-een-coaching en tijdens dit halfjaar zijn
18 gezinnen gestart de Voorleesexpress.

FINANCIEEL



“Hier heb ik de kans om te praten met andere mensen en om te leren”.

PROJECTEN

Mede dankzij het Innovatiefonds van de provincie Flevoland is het project
Theater in de Bieb opgezet. Dit is een theatergroep voor anderstaligen en
statushouders. Hieraan hebben 24 anderstalige deelnemers deelgenomen.
Het innovatieproject Geld van stichting Lezen & Schrijven heeft ertoe
geleid dat de samenwerking tussen MDF en het financieel spreekuur op de
locatie FlevoMeer Bibliotheek is geïntensiveerd. Dat moet leiden tot een
signalering en doorverwijzing naar activiteiten bij HvT.

Quote klantenpanel

WELZIJN IN DE WIJK

Digisterker is een cursus om een DigiD aan te vragen en daarmee te
werken. Het afgelopen halfjaar heeft de cursus 2 keer plaatsgevonden.
Klik & Tik is een training waarbij de cursisten leren hoe zij in de basis een
computer kunnen gebruiken. Dan gaat het simpelweg over het aanzetten
van een computer, het klikken met de muis en gebruik maken van Internet.
Deze cursus is 2 keer gegeven.

ACTIVITEITENVERSLAG

De samenwerking tussen Huis voor Taal en FlevoMeer Bibliotheek leidt tot
een groter aanbod van activiteiten. De training Klik & Tik en Digisterker zijn
daar mooie voorbeelden van.

Ook jongeren zetten zich graag in bij HvT. Zo kunnen deelnemers van het
project ChallengeUp gebruik maken van ons digitale scholingsaanbod.
Onze stagiaires en vluchtelingenwerk organiseerden samen een Beltraining
voor cliënten die het moeilijk vinden om telefonisch afspraken te maken,
bijvoorbeeld een afspraak met de huisarts.
Digi-Ouders is een project dat onderzoek doet naar ouderbetrokkenheid
op school van de kinderen. Dit onderzoek loopt nog door tot medio
oktober.

ALGEMEEN

Doel

4.

PROJECTEN
INHOUD

4.1 HUIS VOOR TAAL (HVT)

2018

INHOUDSOPGAVE



1.696

2018

½ 2019

181


175

FINANCIEEL



2.703

662

PROJECTEN

Aantal
vrijwilligers

½ 2019

Totaal

WELZIJN IN DE WIJK

Bezoeken
inloop
bibliotheek

662

ACTIVITEITENVERSLAG

739

½ 2019

½ 2019
294
231
137

ALGEMEEN

2018

Aantal
deelnemers

Specificatie deelnemers
18+, niet inburgeringsplichtig
18+, inburgeringplichtig
18+, status van inburgeringplichtig onbekend

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 januari 2019 heeft de VoorleesExpress in samenwerking met de
FlevoMeer Bibliotheek en GO! Kinderopvang deelgenomen aan de
landelijke Nationale Voorleesdagen. In de diverse peuterspeelzalen werd
voorgelezen uit het boek Een huis voor Harry.

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



Bij de afronding van de voorleesperiode wordt er geëvalueerd. 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.
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.

PROJECTEN

Wat een succes was vorig jaar is gecontinueerd. Een gezin dat zich
aanmeldt ontvangt een stimuleringspakket. Dit bestaat uit verschillende
materialen voor de ouders om de woordenschat van hun kinderen te
vergroten.
De provincie Flevoland was dit jaar gastheer voor de Nationale Viering
Bevrijding, In Vrijheid Kiezen! Op 5 mei stonden er in de Flevopost
gesprekken over het thema ‘In Vrijheid Kiezen’. Daarvoor zijn 2 voorlezers

Resultaat

WELZIJN IN DE WIJK

Samen met een aantal creatieve vrijwilligers zijn er koffers ontwikkeld met
spelmateriaal om de taalontwikkeling te stimuleren naast het voorlezen.
De inhoud bestaat onder andere uit zelfgemaakte spellen zoals memory,
kwartet , praatplaten en veel prentenboeken.

Ik wil een prentenboek! Is een jaarlijkse landelijke actie waar wij aan
deelnemen. De leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek
cadeau’ stelt zich ten doel alle kinderen in Nederland en Vlaanderen
te laten opgroeien met de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.
Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten
om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke
manier beschikbaar te maken.

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

van de Voorleesexpress geïnterviewd. Als dank daarvoor zijn we
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de landelijke viering van de bevrijding
in Almere. Het was een inspirerende ochtend met indrukwekkende
voorstellingen een boeiende lezing van Rosanne Hertzberger.

ALGEMEEN

Doel

4.

PROJECTEN
INHOUD

4.2 VOORLEESEXPRESS

½ 2019

Aantal
voorlees
vrijwilligers

2017

2018

½ 2019



34



37

28

18

17

FINANCIEEL

INHOUDSOPGAVE

41

PROJECTEN

2018

WELZIJN IN DE WIJK

2017

ACTIVITEITENVERSLAG



Aantal nieuwe
gezinnen
gestart

ALGEMEEN

Landelijke ontwikkelingen
Het langverwachte onderzoeksrapport naar de effectiviteit van de VoorleesExpress is gereed.
Opvallend: 20 keer een bezoek van een VoorleesExpress-vrijwilliger levert een aantoonbaar positief effect op verhaalbegrip op.

4.

PROJECTEN
INHOUD

4.2 VOORLEESEXPRESS

ALGEMEEN

2017

8

2018

5

½ 2019

4

ACTIVITEITENVERSLAG

Aantal
vrijwillige
coördinatoren

WELZIJN IN DE WIJK
PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



4.

PROJECTEN
INHOUD

4.3 ROMA PROJECT

Ontwikkelingen

Lelystad is samen met Veldhoven en Papendrecht proeftuin gemeente van
het project ‘Toekomst Perspectief’, een samenwerking tussen het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de universiteit van Tilburg,
Bureau Balans en de 3 gemeenten.

INHOUDSOPGAVE





Landelijke samenwerking:
De projectleider is deelnemer van het beleidsoverleg Roma, georganiseerd
door het ministerie van J&V.

FINANCIEEL



Activiteiten gericht op lokale en bovenlokale ketensamenwerking:
Aan organisaties en individuele professionals is voorlichting gegeven over
de cultuur specifieke situatie van Roma. Samen met het onderwijs en
leerplichtzaken wordt verzuim zo snel mogelijk aangepakt.

PROJECTEN

In 2019 is de lokale aanpak gecontinueerd. Die is gericht op samenwerking
met Roma en op verbetering van de ontwikkelingskansen en positie van
Roma. De aanpak richt zicht tevens op samenwerking, op voorlichting
en borging binnen de lokale en landelijke keten. Speerpunten zijn het

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.

WELZIJN IN DE WIJK

Mevrouw Ina Adema, burgemeester van de gemeente Lelystad is sinds
maart 2018 voorzitter van het landelijk strategisch beraad. Daardoor krijgt
de lokale Roma aanpak meer bestuurlijke aandacht.

ACTIVITEITENVERSLAG

In de gemeente Lelystad wordt extra geïnvesteerd in de aanpak van de
problematiek van multi-probleem gezinnen met een Roma achtergrond.
Het projectleiderschap is belegd bij de Welzijn Lelystad.

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 multiproblematiek en het verbeteren van de positie van
staatlozen, personen zonder verblijfsrecht en personen met nationaliteit
‘onbekend’.

ALGEMEEN

Aanpak multi-probleem gezinnen met een Roma
achtergrond

4.

PROJECTEN
INHOUD

4.4 DE OPSTAP

ALGEMEEN

Doel
Vervoer voor senioren met een mobiliteitsbeperking om actief te blijven.

De Opstap bereikt de doelgroep waar het voor bedoeld is. Er is een
samenwerking met het Ido aangegaan in het proces rondom participatie
en doorstroom naar werk. Deelnemers van het project Werken naar werk
kunnen gebruik maken van de Opstap.

Aantal
vrijwillige
chauffeurs

½ 2019

3.091

1.732

2018

½ 2019

11

9

WELZIJN IN DE WIJK

Het vinden van nieuwe vrijwilligers gaat moeizaam. Helaas hebben
verschillende wervings- activiteiten geen nieuwe chauffeurs opgeleverd.
Het aantal ritten ligt jaarlijks rond de 3.500. Ook in 2019 is dit het geval.

2018

ACTIVITEITENVERSLAG

Totaal aantal
ritten

Ontwikkelingen

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



4.

PROJECTEN
INHOUD

4.5 AUTOMAATJE

½ 2019

7

FINANCIEEL



6

PROJECTEN



2018

96

WELZIJN IN DE WIJK

INHOUDSOPGAVE

½ 2019

117

Aantal
vrijwillige
chauffeurs



2018

ACTIVITEITENVERSLAG

Totaal aantal
ritten

ALGEMEEN

Het aantal aanvragen voor ritten buiten Lelystad is begin van het jaar
toegenomen. Dit is vooral te wijten aan de sluiting van het ziekenhuis te
Lelystad. ANWB AutoMaatje is tweede geworden bij dé vrijwilligersprijs van
het Oranjefonds! Het vinden van nieuwe chauffeurs voor het Automaatje
gaat helaas ook moeizaam. Passagiers van Automaatje maken ook gebruik
van de Opstap en visa versa.

4.

PROJECTEN
INHOUD

4.6 TRANSITIEFONDS - PROJECT LANGDURIG WERKLOZEN



INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL

Indien blijkt dat begeleiding van de P-coach niet voldoende is en
re-integratie naar werk te hoog gegrepen is, kan de P-coach de klant
toeleiden naar vrijwilligerswerk, activiteiten in de wijk of naar een
WMO-maatwerkvoorziening zoals gespecialiseerde dagbesteding of
ondersteuning thuis van een van de hoofdaannemers. Dit laatste,
doorverwijzing naar een WMO-maatwerkvoorziening gebeurt pas als er
sprake is van een hoog complexe problematiek. De P-coach maakt deel
uit van het Sociaal wijkteam en kent zodoende heel goed de sociale
kaart en routes in het WMO-speelveld waardoor zij een breed palet van
mogelijkheden heeft.

PROJECTEN

Het project is in januari 2019 van start gegaan. De werkcoaches van
het Werkbedrijf en de 2 betrokken participatiecoaches van Welzijn
Lelystad hebben met elkaar de kaders waarbinnen het project plaatsvind
vastgesteld. In de tweede helft van het jaar wordt een derde P-coach aan
het project toegevoegd. De P-coaches hebben de Matrix-opleiding gevolgd.
Dat is een methode om snel en doeltreffend van probleem tot oplossing te
komen. Ondanks de werkafspraken die met het Werkbedrijf zijn gemaakt
blijkt dat lopende het project voortdurend afstemming noodzakelijk
is. Voor de klant is het van belang dat verwachtingen goed worden
overgebracht en dat vraagt om uitleg van de context van deelname. In dat
geval is bijvoorbeeld het schriftelijk informeren niet voldoende. Een brief
met informatie over het traject wordt bijvoorbeeld niet gelezen of niet
begrepen waardoor de start van een traject al niet goed is. Deelname van
een klant in het kader van de participatiewet kent andere verplichtingen
en eisen dan aan een traject van Welzijn Lelystad. Het verkleinen van
verschillen in werken is voor beide organisaties binnen het project
bijzonder leerzaam.

WELZIJN IN DE WIJK

In samenwerking met het Werkbedrijf worden inwoners van Lelystad, die
langer dan 3 jaar werkloos zijn toe geleid naar arbeid. De participatiecoach
(P-coach) biedt begeleiding met als doel de inwoner het ingezette
re-integratieproces te laten hervatten. Er kan echter ook gekozen worden
het re-integratie traject tijdelijk stop te zetten. Dit om ervaren problematiek
op te lossen of te verminderen zodat deze het re-integratieproces niet in
de weg staan. Verder kan ook een zogenaamd duaal traject doorlopen
worden. In dit traject ontvangt de klant zowel van Werkbedrijf Lelystad,
MBO-college en van de P-coach begeleiding om het re-integratie traject te
laten slagen.

ACTIVITEITENVERSLAG

Ontwikkelingen

ALGEMEEN

Doel

4.

PROJECTEN
INHOUD

4.6 TRANSITIEFONDS - PROJECT LANGDURIG WERKLOZEN

“Fijn dat er ruimte komt om mijn problemen in kaart te brengen en
afspraken te maken over het aanpakken daarvan”
“Na het opruimen van mijn hoofd heb ik energie over om mijn woning
op te ruimen”

WELZIJN IN DE WIJK

Klantervaringen

ACTIVITEITENVERSLAG

Er zijn 20 trajecten opgestart waarvan er 6 inmiddels zijn afgerond en
‘teruggenomen’ door het Werkbedrijf om hun traject aldaar te vervolgen.
Van de 20 deelnemers zijn er 4 via de P-coach ingestroomd. Bij meerdere
deelnemers is de Matrix-begeleiding aangeboden waarvan er 1 is
uitgevoerd. Verder is 1 persoon buiten de 20 om overgedragen naar het
Sociaal wijkteam en 4 keer is het werkbedrijf geadviseerd in mogelijk
intakegesprek voor deelname aan het project.

ALGEMEEN

Resultaat

PROJECTEN

INHOUDSOPGAVE
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5.

FINANCIEEL
INHOUD

5.1 HALFJAARRAPPORTAGE 2019

Baten vrijgesteld van BTW

Realisatie t/m juni (€)
2.552.071

Personeelslasten

Begroot t/m juni (€)

Realisatie t/m juni (€)

2.349.938

2.301.136

Jeugdwelzijn

472.588

481.644

Overige personeelslasten

107.500

98.101

Lelystad doet

436.936

360.369

Huisvestingslasten

263.510

249.594

Informele zorg

291.553

288.142

Kantoorlasten

96.750

92.041

Projecten
9% Btw belaste baten
21% BTW belaste baten
Totale baten

141.958

129.735

1.414.852

1.280.432

292.190

266.778

11.050

28.261

543.550

524.294

3.604.674

3.359.655

96.029
186.705

Juridische begeleiding
vergunninghouders door
Vluchtelingenwerk
Midden Nederland

22.500

22.500

Automatiseringskosten

78.250

66.681

Afschrijvingen materiële vaste
activa

38.440

38.440

1.750

791

Activiteitenlasten

355.940

290.753

Bijzondere baten

-20.660

-

Bijzondere lasten

-

-

3.618.572

3.422.292

-13.898

-62.637

Financiële baten & lasten

Totale lasten
Exploitatie resultaat

INHOUDSOPGAVE
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PROJECTEN

117.750
186.245

WELZIJN IN DE WIJK

Algemene lasten
Sociaal Wijkteams

ACTIVITEITENVERSLAG

VluchtelingenWerk Lelystad
Welzijn in de Wijk

ALGEMEEN

Begroot t/m juni (€)

