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Ik spreek de hoop uit dat de komende periode verder genormaliseerd gaat
worden. Ik spreek ook de hoop uit dat we lering zullen trekken uit hetgeen
de afgelopen periode is gepresteerd, de betrokkenheid en saamhorigheid
die ontstond en solidariteit met diegenen die het vreselijk moeilijk hadden.
Maar ook de gewijzigde bedrijfsvoering en digitalisering.

INFORMELE ZORG

Ook nieuwe ideeën als een gratis 0800-nummer en 24/7 bereikbaarheid
per e-mail via onze klantenservice, huisbezoeken op afstand door
mantelzorgconsulenten en zelf mondkapjes inzamelen. Maar ook het
verstrekken van gebruikte tablets aan Stichting SchOOL voor lessen op
afstand voor kinderen die niet over de benodigde middelen beschikken en
reizende babbelboxen van het opbouwwerk. De opsomming is bij lange na
niet volledig.

Bij het schrijven van dit voorwoord, 2 juli, is al weer veel afgeschaald.
Het onderwijs functioneert weer, er kan weer met mate gebruik worden
gemaakt van de wijkcentra en de buurtkamers zijn weer voorzichtig
opgestart. Alles uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter
maatregel en bij binnenkomst desinfectie gebruiken. Alleen onze
medewerkers die thuis kunnen werken, blijven dat doen tot in ieder geval 1
september.

EPI

De wijze waarop de verschillende onderdelen van Welzijn Lelystad hebben
geanticipeerd op de actuele situatie is zonder meer bewonderingswaardig
te noemen. Overschakelen van fysieke contacten met cliënten en
deelnemers naar communicatie op afstand middels telefonie en
beeldbellen. Complimenten aan al die medewerkers die deze andere vorm
van contact houden met belanghebbenden organiseerden en binnen een
week waren overgeschakeld. De organisatie bleek in staat te zijn dit heel
snel te kunnen.

Er waren echter ook die niet door konden gaan. De vervoersdienst De
Opstap stopte, in overleg met de gemeente, waaronder het crisisteam,
gingen wijkcentra (MFA’s) op slot en onze vrijwilligers palliatieve zorg
konden niet die dingen doen die ze normaal met veel overgave deden.
Vervelend was ook dat activiteiten van organisaties die normaliter gebruik
maken van de ruimtes in de wijkcentra die activiteiten noodgedwongen
moesten staken en de Buurtkamers gingen dicht. Hoe mooi is het dan te
constateren dat er jongeren opstaan en boodschappen doen voor ouderen
in de zorgcentra en maaltijden rondbrengen.

JEUGDWELZIJN

Wat een bijzonder en hectisch eerste helft van 2020 hebben we moeten
ervaren. Covid-19 beheerste de wereld, Nederland, Lelystad én ook onze
organisatie qua bedrijfsvoering in hevige mate. De landelijke lockdown
en de richtlijnen van kabinet, veiligheidsregio en crisisteam gemeente
Lelystad waren bepalend voor de wijze waarop wij hebben gefunctioneerd.

INHOUD
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1.1 INLEIDING

JEUGDWELZIJN

Dit is mijn laatste voorwoord bij een halfjaarverslag. Ik heb besloten
per 1 oktober vervroegd afscheid te nemen en de raad van toezicht
heeft inmiddels mijn opvolger benoemd. Marieke Voogt zal het stokje
overnemen per 1 september.

EPI
INFORMELE ZORG

Jan Dekker, directeur-bestuurder.
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1.2 ONZE MEDEWERKERS

vrouwen

34

mannen

Welzijn Lelystad is bezig met het verkrijgen van het Kwaliteitslabel Sociaal
Werk (KSW). Dit kwaliteitslabel staat voor een sterk sociaal werk. Het KSW
is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland. Het label is gebaseerd op het
vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor
burgers en facilite¬rende, lerende organisaties met adequaat bestuur. Door
Covid-19 heeft dit traject ook enige vertraging opgelopen maar we hopen
ons in het najaar alsnog te certificeren.

SOCIAAL WIJKTEAM

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief,
gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of
buiten de organisatie. Dit eerste half jaar was een bijzonder jaar en de
coronacrisis stelde ons voor een enorme uitdaging. Onze medewerkers
zijn niet alleen werknemers van Welzijn Lelystad maar soms ook docent
of mantelzorger. De focus in dit eerste halfjaar lag dan ook op de
ondersteuning van de medewerkers in een andere manier van werken
waarbij onze dienstverlening, met inachtneming van de richtlijnen van het
RIVM, zoveel mogelijk of op een andere manier doorging.

VITALE WIJKEN

Kwaliteitslabel

INFORMELE ZORG

Duurzame inzetbaarheid

EPI

medewerkers
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98

Aantal
medewerkers
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1.2 ONZE MEDEWERKERS

Net zoals voorgaande jaren blijft Welzijn Lelystad zich inzetten voor onze
toekomst, namelijk de jeugd van Lelystad. Welzijn Lelystad zet zich met
name in voor de groep jongeren die geen stageplaats kunnen krijgen.
(Niveau 1 en 2). Dit jaar was het tijdens de coronacrisis een grote uitdaging
om onze stagiaires toch nog hun opdrachten en uren te laten behalen.
Wij zijn er dan ook trots op dat dit in samenwerking met het MBO College
Lelystad met een hoop creativiteit toch nog gelukt is. Dat heeft ertoe geleid
dat onze studenten ondanks de coronacrisis toch hun diploma hebben
gehaald of in de zomervakantie hun uren komen inhalen.

21

HBO

22

SOCIAAL WIJKTEAM

schooljaar 2019/2020

MBO

VITALE WIJKEN

43 stagiaires

INFORMELE ZORG

Ontwikkeling blijft continu op de agenda staan, zowel op team- als
individueel niveau. Onder de vlag van de Welzijnsacademie zijn
bijeenkomsten die gepland waren voor het eerste halfjaar doorgeschoven
naar een later tijdstip. Dit betrof de introductiebijeenkomst voor
nieuwe medewerkers, voorlichting mensenhandel en de training samen
dementievriendelijk.

EPI

Stageacademie

JEUGDWELZIJN

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

SOCIAAL WIJKTEAM

Samen met jongeren en MDF is Welzijn Lelystad het Project 18-/18+
gestart waarbij jongeren worden geinformeerd over wat er verandert
als ze 18 jaar worden. Hiervoor is een flyer ontwikkeld. Deze flyer wordt
vergezeld met een brief van de burgemeester met allerlei tips en info over
studiefinanciering, donorregistratie en inschrijven bij Centrada. Jongeren
betrokken bij Jongin Lelystad hebben de burgemeester geïnterviewd.

VITALE WIJKEN

Ook de jongerencoach heeft de dienstverlening voortgezet, door
te beeldbellen of wekelijks wandel- en/of fietsafspraak. Nieuwe
aanmeldingen werden zoals te doen gebruikelijk direct opgepakt.

INFORMELE ZORG

Tijdens de coronacrisis is het contact en ondersteuning van leerlingen door
het Jeugdpreventiewerk (JPW) zoveel mogelijk voortgezet. Telefonisch,
beeldbellen of afspraken buiten. Met de ondersteuningsteams is er
wekelijks vinger aan de pols gehouden of er niemand buiten de boot
viel. Hoewel zich ten tijde van de pandemie ook wel problematische
thuissituaties hebben voorgedaan, kan gezegd worden dat dit volgens
de gebruikelijke structuren is opgepakt en zich geen uitzonderlijke
situaties hebben voorgedaan. De groepstrainingen zijn wel gestaakt.
De gastles sociale media is omgebouwd naar een online aanbod. Ook
is er gewerkt aan de ontwikkeling van online trainingen, zoals een
faalangst- reductietraining en verschillende onderwerpen die behandeld
worden binnen de social media-gastlessen. De laatste weken van het
schooljaar heeft JPW een bijdrage geleverd bij het geven van lessen over
maatschappelijke en actuele thema’s.

EPI

Ontwikkelingen

Door SG De Rietlanden is gevraagd JPW ondersteuning te bieden bij
de nieuw te ontwikkelen Leerroute. De leerling werkt in een rustige en
gestructureerde omgeving samen met andere leerlingen en docenten
gericht aan zijn/ haar persoonlijke ontwikkeling. Doel is het verminderen
van de belemmeringen door in te zetten op bevorderende factoren en
talenten van de leerling, zodat hij/ zij kan doorstromen naar een passende
onderwijsplek.

JEUGDWELZIJN
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Quote Jongere: "Fijn dat we even buiten konden afspreken in deze tijd
van corona. Je bent de eerste die dit zo doet."

SOCIAAL WIJKTEAM

Meisje (13 jaar) waarvan haar moeder ongeneeslijk ziek is: "Ik was
vaak boos of had een woede-aanval maar nu ik elke week met u praat,
is dat weg en voel ik me een stuk rustiger." Ouders geven aan dat ze dit
ook terugzien.

VITALE WIJKEN

Jongen (14 jaar) waarbij ouders gescheiden zijn en hij door instabiele
thuissituatie een jaar geleden bij zijn vader in Lelystad ging wonen
omdat zijn moeder plotseling met een nieuwe vriend was vertrokken.
Bureau Jeugdzorg Gelderland stelde voor om hem met een
psycholoog te laten praten. Hij zegt dat hij dit niet nodig vindt omdat
hij mij heeft als coach en het genoeg helpt om elke week even zijn
verhaal bij mij te doen.

INFORMELE ZORG

Meisje (13 jaar) via de App: "Het gaat goed met mij. Ik ben helemaal
over mijn onzekere gedachten heen en uw tips hebben hier zeker bij
geholpen!"

EPI

Door het tijdelijk ontbreken van het jongerenwerk in Lelystad zijn
de jongerencoaches van het EropAf-team de straat op gegaan om in
contact te komen met overlastgevende jongeren. Inmiddels is die taak
overgedragen aan het nieuwe jongerenwerk Lelystad en zijn ervaringen en
kennis met hen gedeeld.

Ervaring jongeren

JEUGDWELZIJN

JongIn Lelystad heeft 10 jongeren in de vrijwillige redactieraad. Deze
vrijwilligers zijn ook nauw betrokken bij een plan dat gaat over vernieuwing
van het jongerenplatform JongIn en het vergroten van het bereik onder
jongeren.
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½ 2020

JongIn

½ 2019

½ 2020

aantal casus
in behandeling

aantal vrijwillige
redactieleden

29

6

29

10
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66

½ 2019

BEHEER

98

(inclusief Roma / 1ste en
2de generalist)

½ 2020

EropAf team

21

SOCIAAL WIJKTEAM

½ 2019

(1ste en 2de generalist)

18

½ 2020

VITALE WIJKEN

JPW

aantal casus
in behandeling

½ 2019

aantal casus in
behandeling

INFORMELE ZORG

Door deze klantreflectie krijgen we meer zicht of de interventie van
JPW rechtdoet aan de preventie. Van de afgesloten trajecten zien wij
terug dat jongere en ouders aangeven dat door de inzet van JPW de
vraag en/of probleem is opgelost en er geen andere hulp nodig is.

Jongerencoach

EPI

In de ondersteuning door JPW worden acties geformuleerd die gekoppeld
zijn aan doelen. Van de 762 acties zijn er 497 behaald en afgerond
(65%). Iedere gastles en training wordt met de deelnemers na afloop
geëvalueerd en de uitkomsten zijn louter positief. JPW heeft per april een
resultaatmeting in gebruik genomen. Na afronding van een traject wordt
de leerling en ouder(s) een aantal vragen gesteld of JPW heeft bijgedragen
of de ondersteuningsvraag is opgelost of dat er meer nodig is.

JEUGDWELZIJN

Resultaten
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1.906

½ 2019

½ 2020



805

Afspreken met een jongerencoach? Geen probleem,
toch! We maken wel ff een ommetje in de zon.
Vandaag fietste onze jongerencoach Ivan een rondje
met een jongere. Kon die even z'n ei kwijt. Alternatieve
werkwijze: Anderhalve-meter-jongerencoaching.
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½ 2020

693

aantal volgers



½ 2019
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Instagram

18.293
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aantal volgers

8.161

INFORMELE ZORG

Facebook

½ 2020
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aantal nieuwe bezoekers
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½ 2019

JongIn
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Aantal
trainingen

½ 2019

½ 2020
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Rots en Water/ 2 Huizen/
Girls Choice /
Rouwverwerking

10
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aantal

20

½ 2020
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½ 2019

Gastlessen/
workshops
sociale media
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1.175

EPI

1.186

aantal volgers



½ 2020

JEUGDWELZIJN

½ 2019

Twitter
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Ook gedurende de coronacrisis is er meegeholpen aan het stroomlijnen
van informatie voor ouders/verzorgers hoe om te gaan met de situatie
van semi lockdown en thuiszittende kinderen. Het preventieve aanbod
van trainingen is online en offline beschikbaar. Offline door het overzicht
van trainingen, bijeenkomsten en voorlichtingen actief te delen met
professionals die werken met jongeren en kinderen in het onderwijs, zowel
het Voortgezet – als Primair Onderwijs (VO en PO). Online delen we dit op
de websites van Welzijn Lelystad en Jeugd- en Gezinsteam (JGT).

1. Feedbackcyclus met de Session Rating Scale (SRS)
2. Doelen scores aan de hand van de Goal Attainment Scale (GAS)
3. Client tevredenheid meten

VITALE WIJKEN

Ontwikkelingen

INFORMELE ZORG

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.

EPI

De nota Preventie Versterkt van de gemeente Lelystad heeft als doel het
pedagogisch klimaat in de stad te versterken. Er zijn daartoe 6 projecten
waarbij onze afdeling Jeugdwelzijn is betrokken in de uitvoering van het
project Groepsgericht Programma's op Maat.

De jeugdpreventiewerkers van Welzijn Lelystad zijn samen met de Sterk op
School-medewerkers van het JGT gestart met een gezamenlijke planning
van groepstrainingen. Een aantal van deze groepstrainingen wordt ook
samen gegeven. In het afgelopen schooljaar is de aanmeldroute in gebruik
genomen. Er is een flyer verspreid en de mogelijkheid om digitaal aan te
melden is vereenvoudigd en kan bij de verschillende organisatie online
worden ingediend. Er ligt een jaarplanning waardoor het werkveld ruim
op tijd op de hoogte is van het aanbod. Het aanbod kan op aanvraag
bijgesteld worden wanneer de vraag op een ander vlak ligt en het wenselijk
is om maatwerk te leveren. Dit in overeenstemming en afstemming met de
samenwerkingspartners en met de scholen. Er is gekozen om eenduidig de
effectmeting uit te voeren. Deze wordt op 3 punten gemeten:

JEUGDWELZIJN

Doel

ALGEMEEN

2.2 BELEIDSNOTA PREVENTIE VERSTERKT - PREVENTIEMAKELAAR
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jongere:

ouder:

mentor:

9

8,5

7

SOCIAAL WIJKTEAM

gemiddelde cijfer
gegeven door

EPI

De jongeren scoren op de zogenaamde GAS-meting een vooruitgang.
Tijdens de eindgesprekken wordt besproken welk cijfer zowel jongere,
ouder als mentor de training wil geven. Tevens is er feedback gevraagd
of zij nog eventuele tips en tops met de trainers wilde delen. We merken
door het invoeren van de SRS het voor de deelnemers gemakkelijker is
om kenbaar te maken hoe zij de bijeenkomsten ervaren. Hier ligt dan
tevens een opening om bespreekbaar te maken wat ze graag anders en
wat zij graag meer of minder willen zien tijdens bijeenkomsten. Dit geeft de
jongeren meer regie over hun eigen leerproces. Voor de trainers biedt dit
input hoe hun eigen handelen door de jongeren wordt ervaren en kan dit
waar nodig tijdig worden bijgesteld.

Client
tevredenheid

ALGEMEEN

2.2 BELEIDSNOTA PREVENTIE VERSTERKT - PREVENTIEMAKELAAR
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2.3 TRANSITIEFONDS - YOUNG COMMUNITY
dat studenten vaker iets voor een ander willen doen.

Na de opstart in 2019 richten de projectleiders zich dit jaar op het
versterken en borging van lopende activiteiten. Er zijn 3 pijlers:





FINANCIEEL
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Wel heeft de samenwerking tussen Young Community en Challenge Up
zich gericht op het steunen van de inwoners van Lelystad. Zo was er een

BEHEER



Wegens de gevolgen van de coronamaatregelen is het MBO College
Lelystad vanaf 16 maart gesloten voor studenten. Hierdoor konden
geplande activiteiten geen doorgang vinden. Het gaat daarbij om de
activiteiten als de bedrijvenmarkt en workshops aan studenten over
gezonde leefstijl, het leefstijlevent en vrijheidsexpress.

SOCIAAL WIJKTEAM

Er is in januari 2020 een pilot gestart bij de opleiding Dienstverlening
waarbij studenten kunnen ervaren om iets voor een ander te doen. Hierbij
worden de studenten intensief begeleid door projectmedewerkers van
Challenge Up. Studenten mogen bij het organiseren van deze activiteit
uitgaan van hun eigen interesses en drijfveren. Het positieve gevoel die
deze maatschappelijke ervaring met zich meebrengt, zorgt er wellicht voor

Tijdens het financieel spreekuur op MBO College Lelystad en in de
Flevomeer Bibliotheek bieden studenten Juridische dienstverlening van
het MBO hun financiële adviezen en ondersteuning aan.

VITALE WIJKEN

§ Succesvol student: Young Community maakt
jongeren vitaler en veerkrachtiger
§ Actief burger: Young Community maakt jongeren maatschappijwijs
§ Gewaardeerd vakmens: Young Community versterkt jongeren in
gedrag, motivatie en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt.

INFORMELE ZORG

Ontwikkelingen.

In februari 2020 zijn er gesprekken gevoerd met de opleiding Entree om
ook bij hen dit programma uit te voeren. Hiermee is begin april 2020
gestart.
In februari 2020 heeft Challenge Up, in samenwerking met Artlife en Young
Community, een theatervoorstelling georganiseerd in de Agora. Het thema
was eenzaamheid. De voorstelling werd uitgevoerd door 20 studenten
van het MBO en zo’n 2500 scholieren en studenten hebben de voorstelling
bijgewoond.

EPI

Welzijn Lelystad heeft samen met het MBO College Lelystad 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.

JEUGDWELZIJN

Doel
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2.3 TRANSITIEFONDS - YOUNG COMMUNITY

INFORMELE ZORG
VITALE WIJKEN
SOCIAAL WIJKTEAM

Het thema vrijheid krijgt in 2020 extra waarde aangezien we 75 jaar vrijheid
mogen vieren. In samenwerking met het lokale 4 en 5 mei comité en de
Lelystadse stadsdichter heeft Young Community voor de studenten van
het MBO College Lelystad een gedichtenwedstrijd georganiseerd. Onder
begeleiding van professionele dichters mochten zij gedichten schrijven met

EPI

Onlangs startte Young Community en Challenge Up met de
verjaardagsactie Welzijn Lelystad is jarig. En wie jarig is, trakteert. Daarom
is de actie Heel Lelystad bakt in het leven geroepen. Young Community
en Challenge Up willen studenten van het MBO College Lelystad de
mogelijkheid geven iemand in het zonnetje te zetten door voor diegene
een taart te bakken.

het thema ‘vrijheid’ of ‘herdenken’. Gezien de coronamaatregelen konden
de gedichten niet worden voorgedragen bij de voornoemde evenementen.
Wel zijn de gedichten na afloop van de dodenherdenking op 4 mei
voorgedragen op Radio Lelystad.

JEUGDWELZIJN

kaartenactie voor bewoners van Woonzorg Flevoland en Coloriet. Hierbij
hebben ook studenten van het MBO College Lelystad kaarten geschreven
om ouderen een hart onder de riem te steken. Daarnaast zetten zij zich in
voor bewoners van de Hanzeborg, zij surveilleren bij het buitenterrein en
hielde een oogje in het zeil daar waar het de 1,5 meter samenleving betrof.
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2.4 ROMAPROJECT

In de gemeente Lelystad wordt extra geïnvesteerd in de aanpak van de
problematiek van multiprobleemgezinnen met een Roma-achtergrond.
Welzijn Lelystad leidt dit project.

INFORMELE ZORG
VITALE WIJKEN

De rapportage 2018-2019 met daarin de speerpunten voor 2020 is
aangeboden aan de stuurgroep veiligheid en de betrokken organisaties.
Dat geldt ook voor de opbrengsten van het project doorontwikkelen
Roma. Dit gebeurde in samenwerking met het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Universiteit van Tilburg,
Buro Balans ‘het pluralistisch denkkader’ en 3 pilotgemeenten waaronder
Lelystad.

EPI

Ontwikkelingen

Voor de periode 2020-2022 ontvangt de gemeente Lelystad, samen met
7 andere gemeenten, financiële middelen voor het project Onderwijs
en arbeidsparticipatie van het ministerie van SZW. Ouders, leerlingen,
zelforganisaties, primair- en voortgezet onderwijs, MBO College Lelystad,
Jeugd- en Gezinsteam, SAVE, leerplichtzaken en Welzijn Lelystad werken
hierin samen. De eerste helft van 2020 heeft in het teken gestaan van
onderzoek en analyse. De uitvoering start na de zomervakantie.

JEUGDWELZIJN

Doel

SOCIAAL WIJKTEAM
BEHEER

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



INHOUD

2.

JEUGDWELZIJN

ALGEMEEN

2.5 JONGERENWERK

JEUGDWELZIJN

Doel
Gelet op de verkorte looptijd van het jongerenwerk tot 1 januari 2021 is het
oorspronkelijke plan van aanpak aangevuld met een addendum. De focus
richt zich op:

EPI
INFORMELE ZORG

1.	Bouwen aan een fundament van het jongerenwerk door de relatie op te
bouwen met politie, onderwijs en relevante partners
2. Contact met jongeren door te prioriteren
3. Bekendheid van het jongerenwerk vergroten





FINANCIEEL

INHOUDSOPGAVE

BEHEER



In juli stelde het nieuwe jongerenwerk Lelystad zich
voor met deze advertentie in de Flevopost.

SOCIAAL WIJKTEAM

Per half mei is een deel van het nieuwe team van start gegaan. Een aantal
jongerenwerkers zijn later gestart aangezien zij nog verplichtingen bij hun
werkgever hadden. Met de samenwerkingspartner politie zijn afspraken
gemaakt en met name de prioriteitsgebieden geduid. De jongerenwerkers
vormen koppels samen met onze jeugdpreventiewerkers van de afdeling
jeugdwelzijn. Op die manier kan eenvoudiger contact worden gelegd
met het (voortgezet) onderwijs. Ook met de andere jeugdinitiatieven
in de stad zoals Jongeren maken de Stad, URBN Village, Challenge Up
en Young Community is de samenwerking gestart. De jongerenwerkers
hebben vanaf dag 1 direct contact gezocht met jongeren. Een soort van
citytour leidde langs alle bekende hotspots en tegelijkertijd zijn de eerste
overlastmeldingen in behandeling genomen. De benodigde pr-materialen

VITALE WIJKEN

Ontwikkeling

INHOUD

2.

JEUGDWELZIJN

ALGEMEEN

2.5 JONGERENWERK
worden gemaakt in nauwe samenwerking met jongeren zelf. Zij hebben
daar een belangrijke stem in. Zo hebben jongeren zelf het nieuwe logo van
het jongerenwerk ontworpen.

JEUGDWELZIJN

Resultaten

EPI
INFORMELE ZORG
VITALE WIJKEN

Vanaf half mei tot 1 juli 2020 heeft het jongerenwerk contact met 9 groepen
die enerzijds tot stand zijn gekomen door meldingen van overlastsituaties
en anderzijds door zelf actief jongeren op te zoeken. Deze 9 groepen zijn
divers van samenstelling en het jongerenwerk geeft aan dat de jongeren
goed benaderbaar zijn. in totaal gaat het om 172 jongeren en daarvan zijn
2 jongeren doorverwezen richting passende hulpverlening. Samen met
Jongeren maken de Stad, URBN Village én de jongeren wordt er gewerkt
aan een zomeractiviteitenprogramma.

SOCIAAL WIJKTEAM
BEHEER

INHOUDSOPGAVE
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2.6 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD - CHALLENGE UP

Vanaf de start van het project (september 2018) zijn er 567 jongeren
geworven:
§ 67 jongeren zijn nog bezig bij Challenge Up
§ 439 jongeren hebben hun zogenaamde challenges
inmiddels succesvol afgerond.
§ 22 jongeren zijn niet gestart en 39 jongeren zijn
tussentijds gestopt met hun traject.

Ontwikkelingen
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SOCIAAL WIJKTEAM

Ook zijn we trots op de jongeren die in tijden van corona zich fantastisch
hebben ingezet om iets voor een ander te doen. Boodschappen voor
ouderen, de kaartenactie voor bewoners van Woonzorg Flevoland,
Coloriet en InteraktContour, boxen inpakken bij Flavourbox voor onder
meer cliënten van IDO. Hiermee hielpen de jongeren tevens de Lelystadse
boeren. Ook wanneer het niet fysiek kon hebben jongeren hun steentje
digitaal bijgedragen door online te sporten met, met mensen met een
beperking, deelnemers van Super COOL!

VITALE WIJKEN

In maart 2020 liep de periode van proeftuin af en is het budget verlengd
tot november 2020. Tijdens de gehele proeftuinperiode hebben ruim 500
jongeren deelgenomen aan de maatschappelijke diensttijd. Iets waar we
ongelooflijk trots op zijn.

INFORMELE ZORG

In het kader van de Maatschappelijke Dienst Tijd worden jongeren uit
Lelystad uitgedaagd iets voor een ander te doen. Daarmee werken ze
aan hun eigen vaardigheden, ontmoeten zij andere (doel)groepen en
ontdekken zij waar hun interesse naar uitgaat. De uitvoering van de
Maatschappelijke Diensttijd wordt mogelijk gemaakt door een subsidie
van ZonMw.

EPI

Resultaat

JEUGDWELZIJN
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3.1 EPI – EDUCATIE, PARTICIPATIE EN INTEGRATIE
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INFORMELE ZORG

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om intern tot een
nieuwe formule te komen door de diensten meer in samenhang te
brengen in het zogenaamde EPI-centrum. Daarmee scheppen we
een meer kostendekkende situatie en ontstaat er tevens inhoudelijk
een samenhangend en doorlopend aanbod voor iedereen met een
ontwikkelvraag.

EPI

Bij de afdeling vluchtelingenwerk is het aantal declarabele
begeleidingstrajecten enorm gedaald en eerder al is de afdeling
vrijwilligerscentrale omgevormd tot LelystadDoet. LelystadDoet heeft zich,
naast de klassieke matching van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk,
toegespitst op het faciliteren van de digitale omgeving LelystadDoet, het
ondersteunen van het brede vrijwilligersveld en specifieke doelgroepen
richting vrijwilligerswerk.

Op basis van voorliggende casuïstiek is het primaire proces vormgegeven
maar ook door de coronacrisis vertraagd. Daarmee is het vooral nog
een proces op papier en nog niet operationeel. Hieronder leest u nog de
ontwikkelingen van de afzonderlijke onderdelen.

JEUGDWELZIJN

De afdelingen Huis voor Taal en Vluchtelingenwerk zijn niet
kostendekkend. Huis voor Taal heeft in samenwerking met Flevomeer
Bibliotheek de afgelopen drie jaar zowel in deelnemersaantal maar
ook in het aantal vrijwilligers een enorme groei doorgemaakt terwijl de
structurele middelen van de gemeente gelijk zijn gebleven. In de loop der
tijd zijn er intern keuzes gemaakt om de capaciteit van Huis voor Taal op
niveau te houden maar ook om de toename van het werk aan te kunnen.

INHOUD

3.

EPI

ALGEMEEN

3.2 LELYSTADDOET

Faciliteren en ondersteunen van de vrijwillige infrastructuur alsmede
specifieke ondersteuning naar vrijwilligerswerk

In de eerste helft van 2020 zijn er 150 organisaties ingeschreven met een
totaal van 201 vacatures. Het aantal ingeschreven organisaties is licht
gedaald. Het aantal ingeschreven personen bedraagt 837 waarvan er 758
beschikbaar zijn.

Ontwikkelingen

Het Boegbeeldje is 1 keer uitgereikt en zijn maandelijks nieuwsbrieven
verzonden waarin elke editie een vrijwilliger in het zonnetje werd gezet.

SOCIAAL WIJKTEAM

Voor de crisis werd de Beursvloer 2020 wel georganiseerd. We behaalden
daar maar liefst 116 matches ter waarde van in totaal € 62.580,-. Bij de
Groene Sluis organiseerden we nog 2 keer een inloop.

VITALE WIJKEN

Onder de naam Overstag worden trajecten ontwikkeld om mensen stapje
voor stapje en via maatwerk te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Alle
groepsbijeenkomsten van Overstag hebben geen doorgang kunnen vinden.

Van de 10 individuele begeleidingstrajecten zijn er 2 naar vrijwilligerswerk
doorgestroomd en niemand naar betaald werk. Zowel de individuele
trajecten als de door LelystadDoet verzorgde trainingen zijn afgelast.

INFORMELE ZORG

De website is doorontwikkeld en er bestaat inmiddels een app van
LelystadDoet. Door de coronacrisis is het Lelystad Doet Event geannuleerd.
In maart is op de website van LelystadDoet direct een speciale pagina
toegevoegd die vraag en aanbod met name gericht op hulp tijdens de
coronacrisis bij elkaar bracht. Daar is overigens maar mondjesmaat gebruik
van gemaakt.

EPI

Resultaten

JEUGDWELZIJN
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½ 2019

½ 2020

Aantal vrijwillige

½ 2019

½ 2020

Aantal ingeschreven

½ 2019

½ 2020



Coaches

8

33

3
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28
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536

Consulten
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Aantal

201

10

VITALE WIJKEN



28

½ 2020

Personen

½ 2020

individuele
begeleidingstrajecten

½ 2019

205

½ 2019

150

Aantal openstaande

Vacatures

Overstag

INFORMELE ZORG

132

Aantal deelnemers

EPI

Organisaties

½ 2020
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½ 2019

Aantal ingeschreven
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3.2 LELYSTADDOET

1. Homepage (4.588)
Aantal verzorgde

½ 2019

2

Op deze pagina zien de bezoekers het complete aanbod van
openstaande vacatures.
3.	https://www.lelystaddoet.nl/lelystadleert-overzicht (1.151)

Op deze pagina zien de bezoekers het aanbod van cursussen en
trainingen.
4.	https://www.lelystaddoet.nl/organisaties (611)

Overzicht van alle organisaties die staan ingeschreven op LelystadDoet.

½ 2019

Trainingen

22

door externen (tevens
onlinetrainingen)

½ 2020

14

VITALE WIJKEN

Aantal geplaatste

INFORMELE ZORG

3

door LelystadLeert aan
vrijwilligers

½ 2020

EPI

Trainingen

2.	https://www.lelystaddoet.nl/vrijwilligerswerk-overzicht (3.104)

JEUGDWELZIJN

Welke pagina’s genereren het meeste verkeer?
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3.3 HUIS VOOR TAAL

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





FINANCIEEL

INHOUDSOPGAVE

Digisterker is een cursus waarin cursisten leren om een DigiD aan te vragen.
Het afgelopen halfjaar heeft de cursus niet plaatsgevonden wegens te
weinig deelnemers. Het is onvoldoende gelukt de doelgroep te bereiken.
Wel is er een presentatie over deze cursus gegeven aan deelnemers van
SeniorWeb. Dit initiatief richt zich op training in digitale vaardigheden aan
senioren. Deze presentatie leverde wél aanmeldingen op voor de tweede
geplande cursus in mei. Deze kom echter ook niet doorgaan maar staat
voor de komende periode wel weer op de agenda.

BEHEER



Digisterker
SOCIAAL WIJKTEAM

Nieuw is dat taalgidsen opgeleid werden om kennis op te doen van de
mogelijkheden die het internet biedt. Vanaf maart is de inloop tijdelijk
gestaakt door de maatregelen omtrent het coronavirus. Eind juni is de
inloop op de dinsdag- en woensdagmorgen voorzichtig weer van start
gegaan.

VITALE WIJKEN

Bij de inloop in de bibliotheek in Lelystad kunnen bezoekers aanschuiven
om samen met vrijwilligers van Huis voor Taal, de zogenoemde Taalgidsen,
de Nederlandse taal beter te leren spreken. Het kan zijn dat de inloop
te laagdrempelig is voor een deelnemer en in dat geval kan worden
doorverwezen naar een taalgroep in één van de wijkcentra (MFA’s) in
Lelystad of naar het MBO College Lelystad.

INFORMELE ZORG

Inloop

EPI

Ontwikkelingen

Sinds september 2016 geeft Huis voor Taal in opdracht van de gemeente
Lelystad invulling aan de participatieverklaring (PVT). Nieuwkomers,
statushouders en reguliere inburgeraars, verklaren dat zij de centrale
kernwaarden van de Nederlandse samenleving onderschrijven. Een viertal
kernwaarden staan hierin centraal: participatie, solidariteit, vrijheid en
gelijkwaardigheid. Deelnemers kunnen na hun eigen traject ook delen
volgen van een volgend traject. Statushouders zijn verplicht een heel traject
te doorlopen. Reguliere inburgeraars zijn ook van harte welkom maar
verplicht is voor hen alleen de Prodemos Workshop. Deze is ontwikkeld
door de overheid en staat de laatste dag op het programma.
Vanwege corona konden we maar 1 traject realiseren met 9
deelnemers met als eindresultaat de feestelijke ondertekening van hun
participatieverklaring op 9 maart.

JEUGDWELZIJN
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3.3 HUIS VOOR TAAL

Klik & Tik is een cursus waarin cursisten leren hoe zij in de basis een
computer kunnen gebruiken. Iedere bijeenkomst wordt er klassikaal een
oefening gedaan en oefenen de cursisten verder zelfstandig. In januari is
een cursus afgerond en is in maart een nieuwe van start gegaan. Ook deze
cursus hebben we halverwege noodgedwongen moeten afbreken.

“ Ik zou iedereen die moeite heeft met Nederlands aanraden om de
schaamte opzij te zetten. Ook ik overwon mijn schaamte en daar pluk
ik nog dagelijks de zoete vruchten van”.

EPI

Quote Taalheld Suzanne:

½ 2020

Bezoeken
inloop
bibliotheek

½ 2019

½ 2020

662

682

Taalhelden

INHOUDSOPGAVE
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1.696

BEHEER

De prijs Taalhelden van stichting Lezen en Schrijven is een waardering voor
mensen die actief zijn in de aanpak van laaggeletterdheid. Zij waren allen
afkomstig uit Lelystad en werden in een drietal categorieën genomineerd
als Flevolandse taalhelden. Als provinciale genomineerden namen zij
deel aan de landelijke verkiezing. Tijdens een feestelijke bijeenkomst
in Den Haag op 23 februari 2020 werden alle landelijke genomineerden
ontvangen HKH Prinses Laurentien.

SOCIAAL WIJKTEAM

½ 2019

VITALE WIJKEN

Aantal
deelnemers

INFORMELE ZORG

Theatergroep

De deelnemers van de Theatergroep maakten een promotievideo met
als doel nieuwe deelnemers te werven. Tijdens de coronaperiode is de
groep gewoon doorgegaan door via Zoom met elkaar te overleggen. Naar
aanleiding van 75 jaar vrijheid zouden zij gaan toeren door Flevoland maar
dat kon eveneens niet doorgaan. Daarom werd deze video uitgebracht en
deze is te zien op YouTube

JEUGDWELZIJN

Klik & Tik
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½ 2019

Totaal

½ 2019 ½ 2020
294
297
231
253
137
132
662

682

VITALE WIJKEN

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

145

INFORMELE ZORG

175

½ 2020

EPI

Aantal
vrijwilligers

"de Nederlandse taal beter te leren spreken en begrijpen, het verschil
tussen wat nou precies straattaal is en wat Algemeen Beschaafd
Nederlands ."

JEUGDWELZIJN

Voorbeelden van taalwensen
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INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



INHOUD

3.

EPI

ALGEMEEN

3.4 VOORLEESEXPRESS





FINANCIEEL

INHOUDSOPGAVE

BEHEER



SOCIAAL WIJKTEAM

Vanaf vrijdag 13 maart hebben alle voorlezers noodgedwongen hun
huisbezoeken moeten annuleren vanwege het coronavirus. Vanaf dat
moment hebben we zo goed mogelijk bekeken hoe we voorlezers en
gezinnen kunnen blijven ondersteunen. Voorlezers zijn via videobellen
gaan voorlezen en hebben daar andere creatieve oplossingen
voor bedacht.

De uitkomst bevestigt dat de VoorleesExpress helpt bij de taalontwikkeling
en laat zien dat ook het contact met ouders over de ontwikkeling van het
kind verbetert.

VITALE WIJKEN

Eind januari organiseerde Huis voor Taal samen met SamenSpraak en
VoorleesExpress een feestelijke bijeenkomst in de FlevoMeer Bibliotheek
voor alle vrijwilligers en deelnemers. Voorlezers van de VoorleesExpress
kwamen samen met hun voorleesgezin. De kinderen hebben geknutseld
en boeken gelezen en de ouders hebben kennisgemaakt met andere
voorleesgezinnen en vrijwilligers. Op die manier konden zij kennis maken
met het gehele aanbod van Huis voor Taal.

Bij de afronding van de voorleesperiode wordt er geëvalueerd en richt zich
op de resultaten van de inzet. Te weten:
§ Verbeterde concentratie;
§ Meer plezier in het (voor)lezen;
§ Meer zelfvertrouwen;
§ Het kind is meer gaan praten en de woordenschat is toegenomen.

INFORMELE ZORG

Ontwikkelingen

Resultaat

EPI

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

Niet iedere voorlezer of gezin is digitaal vaardig en zij hebben dan ook
weinig contact met elkaar gehad. Bij een aantal gezinnen hebben wij
voorleespakketten bezorgd, zodat ouders zelf aan de slag konden gaan.

JEUGDWELZIJN
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Aantal
vrijwillige
coördinatoren

½ 2019

½ 2020



4



16

6

Aantal
gezinnen
geen
contact*

½ 2019

½ 2020

½ 2019

½ 2020

-

-

4

4
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18

½ 2020
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voorlees
vrijwilligers
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Aantal nieuwe
gezinnen
gestart
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*Drie gezinnen zijn we wel op intake geweest maar bleken de kinderen
nog erg jong te zijn om nu te gaan starten en in overleg is besloten om ze
volgend seizoen deel te laten nemen.

EPI
INFORMELE ZORG

Aan de slag als taalcoach, taalgids, groepsbegeleider
of voorlezer bij Huis voor Taal? Meer lezen? Check dan
even de website van LelystadDoet.

VITALE WIJKEN
SOCIAAL WIJKTEAM
BEHEER
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3.5 VLUCHTELINGENWERK

Zelfredzaamheid en integratie van statushouders

Ontwikkelingen

In de AZC’s verblijven nog 6 gezinnen uit 2018-2019 die wachten op
huisvesting in Lelystad en in 2020 moeten nog 53 personen, inclusief
kinderen, worden gehuisvest. Wanneer zij in Lelystad komen wonen is
afhankelijk van wanneer de gemeente Lelystad weer invulling kan gaan
geven aan de taakstelling.

VITALE WIJKEN

Vluchtelingewerk neemt deel aan het programma van AMIF (Asiel, Migratie,
Integratiefonds). Er zijn voorbereidingen getroffen voor het deelproject
startgesprek. Dit deelproject sluit goed aan op de nieuwe wet inburgering
die in 2021 van kracht gaat.

INFORMELE ZORG
SOCIAAL WIJKTEAM

Wat ook heeft bijgedragen zijn de Eritrese en Arabische handleidingen van
Pharos. Hierdoor werden de gezinnen ook in hun eigen taal op de hoogte
gehouden over hoe te handelen rondom het coronavirus. Een aantal

EPI

Door de achterstand op de taakstelling huisvesting statushouders
was er geen nieuwe instroom. Het plan van de gemeente Lelystad om
alternatieve huisvesting te realiseren is nog niet gestart. De lopende
begeleidingstrajecten zijn de eerste maanden van de coronacrisis wel
gewoon doorgegaan met name door taak- en oplossingsgericht te werken.
Daarbij komt dat gezinnen op diverse manieren hebben laten zien dat zij
zelfredzaam zijn. Zo hebben zij, behalve de reeds aanwezige begeleiding
elkaar bijvoorbeeld ook onderling geholpen. Een ervaring die we voor de
toekomst graag vast willen houden.

gezinnen hadden niet de beschikking over digitale mogelijkheden om
thuisonderwijs te kunnen volgen. Na een aanvraag bij Stichting Kinderhulp
hebben we hierin kunnen voorzien en met hulp op afstand konden deze
kinderen online onderwijs volgen.

JEUGDWELZIJN
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Resultaat
Aantal

½ 2019

½ 2020

12

102

1

60

Aantal

½ 2019

½ 2020

Aantal

½ 2019

½ 2020

vrijwilligers

jaarstagiaires

2

2

3

1

VITALE WIJKEN

½ 2020

INFORMELE ZORG

Actuele
caseloadlijst

½ 2019
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Ontwikkelingen
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Meer dan de helft van de hulpvragen zijn van cliënten nadat het kabinet
maatregelen had afgekondigd. Op dit moment zijn er nog 71 aanvragen in
behandeling en in afwachting van een beslissing.
Zoals uit de cijfers blijkt gingen de hulpvragen het afgelopen
halfjaar voornamelijk over het verlengen of laten omzetten van de
verblijfsvergunning asiel. Dit zijn cliënten die in 2015 hun asielvergunning
hebben gekregen. Zij hebben nu het recht hebben om deze te laten
verlengen of, in het geval dat de cliënt een inburgeringsdiploma of

VITALE WIJKEN

Van de 12 nog lopende gezinsherenigingen zijn 5 aanvragen nu in de
fase om een DNA- onderzoek te laten doen. Echter vanwege het tijdelijk
sluiten van de Nederlandse ambassades in het buitenland kunnen deze
onderzoeken niet plaatsvinden. Van die aanvragen is er 1 ingewilligd

Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd (VBTA): 26
Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd (VOTA): 41
Aanvraag vergunning voor in Nederland geboren kind (regulier) (VBTR): 6
Verlenging verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd (VBTR): 15
ID-kaart kwijt of wijzigen persoonsgegevens: 6
Naturaliseren: 4
Overige vragen rondom verblijfsrecht: 4

INFORMELE ZORG

In het eerste halfjaar zijn er in 15 trajecten gezinshereniging ondersteuning
geboden. Er is 1 procedure positief afgerond en er is 1 familielid in
Nederland gearriveerd. Er zijn 2 aanvragen afgerond met een negatief
resultaat.

§
§
§
§
§
§
§

EPI

Ondanks de obstakels die de coronacrisis opwerpt, gaat onze juridische
dienstverlenging op dezelfde manier verder en weten de cliënten ons
goed te vinden. In de afgelopen periode hebben we meerdere cliënten
telefonisch of schriftelijk kunnen helpen bij het aanvragen van verlenging
van hun verblijfsvergunning of hun gezinsherenigingsprocedure. Positief is
dat door de omstandigheden cliënten worden gedwongen om dingen zelf
uit te proberen en dat het hen ook goed lukt. We merken dat zij blij zijn als
ze het zelfstandig hebben gedaan maar ze waarderen het ook nog steeds
dat wij op afstand voor hen klaar staan.

door de IND maar de machtiging voorlopig verblijf (MVV) kan niet worden
verstrekt omdat de ambassade is gesloten. In de overige 6 procedures is
bezwaar of beroep aangetekend.
Er zijn in deze periode 102 cliënten voorzien van juridische ondersteuning.
Sinds 1 januari kwamen er 90 nieuwe cliënten bij. De juridische
ondersteuning bestaat voornamelijk uit de volgende activiteiten:
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Tijdens een informatiebijeenkomst van
vluchtelingenwerk in wijkcentrum Atolplaza in
Lelystad.

INFORMELE ZORG
VITALE WIJKEN

diploma MBO-niveau 2 of ontheffing van de inburgeringsplicht heeft, een
vergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen.
De IND- loketten zijn nog niet geopend en dus kunnen
verblijfsvergunningen, wacht- documenten niet worden afgehaald kan
biometrie ((pasfoto, vingerafdrukken en handtekening) niet worden
afgegeven. Cliënten merken dat het niet hebben van een geldige
identiteitskaart problemen veroorzaakt met hun werkgevers maar ook
met instellingen als DUO en het CBR. Wij proberen cliënten hierover
zoveel mogelijk te informeren en laten hen zelf de IND hierover bellen. In
sommige gevallen wordt er door de IND toch een uitzondering gemaakt
om de documenten te kunnen ophalen.
Sinds dit jaar is de juridische ondersteuning in aantal uren met de helft
afgenomen maar tegelijkertijd zien we wel een lichte stijging van het aantal
juridische hulpvragen. Een ontwikkeling die we komend halfjaar zullen
blijven volgen.

SOCIAAL WIJKTEAM
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Het project Alleenstaande Minderjarige Vergunninghouders wordt mede
mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en een bijdrage vanuit het
armoedebeleid om AMV’ers beter toe te rusten op zelfstandig wonen.

de nieuwe werkwijze. Wekelijks krijgen we foto’s en filmpjes van schone
keukens en glimmende vloeren te zien. De jongeren bellen zelf en ook
eerder met Centrada als er een betalingsachterstand is ontstaan en dienen
eerder een reparatieverzoek in.
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Door de landelijke subsidie hebben wij de mogelijkheid om van de
diensten van SAMAH gebruik te maken. SAMAH is opgericht met als doel
participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers
in de leeftijd van 12-25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland

SOCIAAL WIJKTEAM

In samenwerking met Centrada is een nieuwe werkwijze ontwikkelt voor
het kamer-wonen-traject. Om de intrinsieke motivatie van de jongeren
te stimuleren, werken we met certificaten die gaan over verschillende
domeinen die een belangrijk onderdeel zijn om zelfredzaamheid te
vergroten. Na het behalen van de certificaten komen zij in aanmerking
voor een eigen jongerenwoning. De jongeren zijn erg enthousiast over

Hierdoor is de samenwerking met Centrada geïntensiveerd. Er is dagelijks
contact met een huismeester wordt de begeleiding afgestemd en door
Centrada worden zaken direct behandeld. Ook met de wijkagent is er
veelvuldig contact en afstemming.

VITALE WIJKEN

Op 1 juli 2020 is de periode van het Oranje Fonds afgerond en is het project
geëvalueerd.
Met de meeste AMV’ers gaat het nog niet goed. Er sprake van veel stress als
het gaat om schulden en zorgen om het thuisfront. De meeste jongeren
hebben een procedure gezinshereniging lopen die al langer dan 2 jaar
duurt. De verwachtingen van het thuisfront over de jongeren komt niet
overeen met de werkelijke situatie in Nederland.

INFORMELE ZORG

Ontwikkelingen

Per september 2019 is het netwerk van organisaties uitgebreid. We zagen dat
alleen onze ondersteuning onvoldoende was en dat andere organisaties ook
hun bijdrage moesten leveren. Er is nu het maandelijks casusoverleg met het
MBO College Lelystad om schoolse zaken af te stemmen. Inmiddels is er ook
structureel casuïstiek afstemming met een werkcoach van het werkbedrijf.
Naast de individuele begeleiding is er in toenemende mate ook sprake van
groepsaanbod en de jongeren komen hier trouw naartoe.
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Aantal

½ 2020

½ 2019

½ 2020

33

35

Vorig schooljaar heeft hij zijn opleiding ICT met succes afgerond. Hij is
een groot voorbeeld voor andere jongeren in de stad.
Op korte termijn zal hij via SAMAH als rolmodel aan de slag gaan. Hij
krijgt via SAMAH trainingen en workshops aangeboden om zo andere
jongeren mee te krijgen en te inspireren.

Aantal

jongeren
gekoppeld aan
een maatje

9

11
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½ 2019
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jongeren in
begeleiding
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G. doet op dit moment een kappersopleiding op niveau 3.

Het aantal groeps- en themabijeenkomsten is lager dan in 2019. Vooral
de complexe individuele problematiek kreeg prioriteit alsmede de
coronamaatregelen. In de tweede helft van 2020 is er mogelijk meer ruimte
voor de groepsbijeenkomsten.

EPI

“ik krijg begeleiding toen 18 jaar word nu ben ik bijna 20 jaar haar
naam is Alicia ik ben heel toorts op haar hoe zij allmaal doet super Leif
en heel aardig helupzaam alles ik kan Alicia niet omschrijven ik heb
geen worden om haar te omschrijven zij is gewoon alles ik zou mij leven
niet voorstellen zonder haar zij heb mij alles geholpen wat ik nodig had
ik ben heel denkbaar Aliciaeyyyy.”

Resultaat

JEUGDWELZIJN

te verbeteren. SAMAH zal zich samen met ons inzetten om met name de
schuldenproblematiek van de jongeren aan te pakken. Eind juni hebben
7 jongeren en 6 ex-cliënten een diploma in ontvangst mogen nemen.
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Ondersteunen van de mantelzorger en ondersteunen van zorgvragers
middels de inzet zorgvrijwilligers.
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Alle lotgenotencontactgroepen en trainingen zijn geannuleerd. Wel is
er overgestapt op enkele online mogelijkheden. Ook de zorgvrijwilligers
hebben hun werk voor een belangrijk deel anders moeten inrichten en
hebben uitsluitend nog telefonisch contact met de hulpvragers. Samen
met het IDO is er een belgroep gestart om op die manier in contact te
blijven met de meest kwetsbare mensen. Sinds kort wordt de gebruikelijke
werkwijze onder bepaalde voorwaarden weer hervat. Dit geldt ook voor
de vrijwilligers in ’t Hofje maar op dit moment zijn nog niet alle vrijwilligers

Met de aangesloten partners van het convenant Informele Zorg heeft
er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Uitkomsten daarvan zijn
dat het een absolute meerwaarde heeft om elkaar te ontmoeten en
gezamenlijk te werken aan onderwerpen die betrekking hebben op de
mantelzorgondersteuning en de inzet van zorgvrijwilligers. Wel zijn we
van mening dat de geformuleerde doelstellingen te veraf liggen van de
dagelijkse praktijk. De werkgroep is dan ook gevraagd te komen tot quick
wins waarbij er meer aandacht zou moeten zijn voor de mantelzorg
ondersteuning en minder voor vrijwillige inzet

VITALE WIJKEN

De Dementheek heeft (nog) niet voldaan aan de verwachtingen van het
netwerk Dementie waar Welzijn Lelystad onderdeel van uitmaakt. Er is
onvoldoende aanloop en ook een pr-campagne heeft niet het gewenste
resultaat opgeleverd. Inmiddels is de proefperiode verstreken en beraadt
het netwerk zich op welke manier we met de Dementheek verder gaan.

"Ik ontving van Welzijn de kaart waarmee je bloemen kunt planten. Wat
een leuk initiatief en te horen dat er aan je gedacht wordt. Ik waardeer
het heel erg en graag bedank ik je via deze weg. De kaart zit al in een
bak, nu maar afwachten. Al met al hoop ik dat het niet al te lang meer
duurt, want buiten het feit dat het een rare tijd is, mis ik de hospice, de
bewoners en de zorgmedewerkers heel erg. Ik hoop dat met jou alles
goed en gezond is. Gelukkig heb ik ook een goede gezondheid."

INFORMELE ZORG

Gezinnen in een zorgsituatie hebben het zwaar te verduren gehad
gedurende de afgelopen periode. Met name de periode dat scholen dicht
waren zijn voor deze gezinnen extra belastend geweest..

Van een vrijwilliger

EPI

Ontwikkelingen

gerustgesteld en twijfelen om weer te beginnen. Vrijwilligers in de
leeftijdscategorie 70-plus worden tot op heden nog niet ingezet omdat we
die risico’s nog te groot vinden.
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Resultaten

Mantelzorg en inzet zorgvrijwilligers

Alle nieuwe zorgvrijwilligers zijn opgeleid. Vanuit het Prezokwaliteitskeurmerk werken we met zogenaamde verplichte prestatieindicatoren. We zien dat we binnen de normen presteren.
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Mijn moeder gaf aan zich alleen te voelen als ik niet thuis was ging
geregeld naar de buren om te vragen waar ik was. Op dat punt heb ik
contact opgenomen met Welzijn Lelystad en gevraagd of het mogelijk

VITALE WIJKEN

Een tijdje geleden heeft mijn moeder door een onfortuinlijke val
tijdens een winkelbezoek haar heup gebroken na een operatie waar
de heup is vervangen. Door de gevolgen van de narcose is de gehele
situatie in een versnelling van de dementie gemanifesteerd. Een
proces waarin je je naaste heel langzaam ziet veranderen van redelijk
zelfstandig naar intensief hulpbehoevend. Dit betekent dat voor de
mantelzorger de zorgtaak intensiveert zowel thuis in de zorgsituatie
als daarbuiten.

INFORMELE ZORG

Ik heb op een zeker moment informatie en als mantelzorger
ondersteuning gezocht bij Welzijn Lelystad. Zij voorzien in
mantelzorgondersteuning via het mantelzorgsteunpunt. Sindsdien is
Welzijn Lelystad mijn “backbone”. Ik kon bij de consulent van Welzijn
Lelystad terecht voor vragen, ondersteuning en trainingen dat is een
grote geruststelling omdat mantelzorg vaak geen keuze is maar een
situatie die je overkomt en dan sta je wel eens voor zaken die niet
dagelijkse kost zijn.

EPI

Al geruime tijd ben ik inwonend mantelzorger en zorg voor mijn
moeder. Mijn moeder begon ongeveer 5 jaar geleden tekenen van
vergeetachtigheid te vertonen iets wat op haar leeftijd normaal is en
niet direct verontrustend was. Anders werd het als ook buren, familie
etc gaat merken dat er iets aan de hand is.

was om een mantelzorgmaatje bij mijn moeder in te zetten om haar
wat gezelschap te houden en eventueel wat activiteiten met haar te
ondernemen. Daar waar in coronatijd organisaties op halve kracht
werken en er voor inzet beperkingen gelden, kwam Welzijn Lelystad
direct in actie. Binnen een dag kreeg ik van mijn mantelzorgcoach
het bericht dat er een kandidaat was en na een telefonische
kennismaking met deze kandidaat bleek dat deze veel ervaring had
in begeleiding van dementerende ouderen en er was meteen een
click. Ondertussen zijn er diverse bezoekjes geweest en geeft het mijn
moeder mij en de omgeving rust. Heel belangrijk voor een stabiele
mantelzorg situatie. Welzijn heeft in onze situatie laten zien snel en
adequaat te kunnen schakelen in een specifieke urgente hulpvraag.
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Welzijn Lelystad! Mantelzorgondersteuning in coronatijd

INHOUD

INFORMELE
ZORG

4.

ALGEMEEN

4.2 JONGE MANTELZORGERS EN BUDDYZORG

JEUGDWELZIJN

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

EPI





Welzijn Lelystad kijkt tevreden terug op de week.
“Mooi om te zien wat je voor jeugd kunt betekenen
als je ondernemers, Paradiso, Rotaryclubs en
Stichting Welzijn met elkaar verbindt en in goede
samenwerking ieder doet waar hij goed in is“, blikken
de jonge mantelzorgconsulenten Wouter Biesmans
en Liesbeth Krouwel van de afdeling Informele Zorg
van Welzijn Lelystad terug. Deze jongeren hebben een
onvergetelijke week beleefd waar ze nog een hele tijd
op kunnen teren.

FINANCIEEL
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De verschillende watersportactiviteiten van Surfschool
Paradiso zoals zeilen, surfen, kanoën, suppen, de
zeephelling, skelteren, midgetgolfen maar ook een
speurtocht brachten veel plezier en ontspanning.
´’Alles is leuk!!!’’ zo meldt één van de jongeren en
een meisje zegt: “ik word hier blij van!”. Tussen de
middag genoten de kinderen/jongeren van een lunch,
aangeboden en verzorgd door Hajé, Albert Heijn
Voorhof, KFC en Plus Postma.

BEHEER



Onlangs hebben 24 kinderen en jongeren van 8 t/m 13
jaar genoten van een prachtige watersportweek. Deze
jonge mantelzorgers groeien op met een broer, zus of
ouder met een ziekte of beperking. Op vakantie gaan
is niet vanzelfsprekend of voor sommigen zelfs niet
mogelijk. Daarom boden Rotary Lelystad en Rotary
Batavia hen deze watersportweek bij het Lelystadse
Bovenwater aan.

SOCIAAL WIJKTEAM

De eerste week van juni stond in het teken van de Week van de Jonge
Mantelzorgers. Een jonge mantelzorger uit Lelystad werd samen met
haar mantelzorgconsulent tijdens actualiteitenprogramma 1 Vandaag
geïnterviewd.
Ook het maatjescontact van Buddyzorg, voor kinderen en jongeren, is
vanaf 12 maart gestopt. De betrokken stagiaires en vrijwilligers hebben
wel telefonisch of via de app contact gehouden. Op het moment dat

Geslaagde zomerwatersportweek jonge mantelzorgers
(uit de Flevopost):

VITALE WIJKEN

Ook voor jonge mantelzorgers zijn groepsactiviteiten vanaf maart gestaakt.
Individueel is het contact met kind, ouder en partners wel voortgezet
om op die manier vinger aan de pols te houden. Ook is er online contact
gehouden via WhatsApp. Jongeren gaven aan het fysieke contact erg
te missen. Dit kwam tijdens een online meeting duidelijk naar voren.
Aangezien het vanaf mei weer was toegestaan om voor kinderen en
jongeren activiteiten te organiseren zijn de groepsbijeenkomsten vanaf
eind mei meteen weer opgestart.

INFORMELE ZORG

Ontwikkelingen
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 Misschien wat meer één op één gesprekken om te evalueren.
 Ik vind dat Welzijn Lelystad misschien meer streng kan zijn met
stagiairs en meer opdrachten aanbieden.
 Eén keer in de maand (ofzo) misschien een persoonlijk gesprek met
de stagebegeleider.
 Eén op één gesprek met de begeleider/stagiair.
 Meer inzicht in wat er gebeurd bij de cliënt thuis, zodat de stagiair
meer leerpunten eruit kan halen.
 Misschien iets eerder feedback geven.

EPI
VITALE WIJKEN

In het netwerk is er meer aandacht voor jonge mantelzorgers onder meer
door samen te werken met Tactus verslavingszorg, Therapeutisch Centrum
en Jeugd- en gezinsteams. Het bestand van het aantal geregistreerde
jonge mantelzorgers is opgeschoond en daarmee is in vergelijking tot het
halfjaarverslag van 2019 dit aantal lager. De lichting stagiaires hebben voor
het einde van het schooljaar hun maatjescontact nog wel goed kunnen
afsluiten. Ze gaven bovendien bruikbare tips voor de volgende lichting
stagiaires.

Tips van stagiaires die als maatje zijn ingezet

JEUGDWELZIJN

de verruiming van de maatregelen dit mogelijk maakte zijn vanwege de
urgente situatie 2 maatjescontacten meteen weer gestart.
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Boodschappen en een warme maaltijd
Lukt het je niet om zelf boodschappen te doen of een warme maaltijd te bereiden? Dan kies je in het
keuzemenu voor optie 1.

1

Financiën of schulden
Heb je hulp nodig met je financiën en/of schulden? Dan kies je in het keuzemenu optie 2.

2

Jeugd en Gezin
Heb je hulp nodig , informatie of advies bij de opvoeding? Dan kies je in het keuzemenu optie 3.

3

Zorg, WMO en mantelzorg
Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Heb je ondersteuning nodig bij praktische zaken, zoals het
huishouden of vervoer? Wil je ondersteuning aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)? Of heb je als mantelzorger vragen? Kies dan optie 4.

4

Een luisterend oor
Heb je behoefte aan een praatje, loop je te piekeren, voel je je eenzaam. Heb je behoefte aan een
luisterend oor? Dan kies je in het keuzemenu optie 5.

5

Vinden van werk
Ben je werkzoekende en heb je hier hulp bij nodig? Dan kies je in het keuzemenu optie 6.

6

Overige vragen
Mogelijk staat de oplossing op jouw vraag of probleem hier niet bij. In dat geval blijf je aan de lijn en wordt er samen
gekeken welke organisatie jouw vraag het beste kan beantwoorden.
Voor meer informatie over hoe om te gaan met het coronavirus raden wij je aan zoveel mogelijk het nieuws te volgen en de website
van het RIVM www.rivm.nl en die van GGD Flevoland www.ggdflevoland.nl
Mogelijk gemaakt door: IDO | Jeugd en Gezinsteam Lelystad | GGD Flevoland | Icare en Icare Jeugdgezondheidszorg |
MDF | MEE | Platform Lelystadse Kerken | De Luisterlijn | Werkbedrijf Lelystad | Vraag Elkaar
| Jongeren maken de Stad | Rode Kruis | Sociaal wijkteam | Welzijn Lelystad | Humanitas |
Open je Hart-Mantelkring | Woonzorg Flevoland | Triade Vitree

Vele organisaties in Lelystad sloegen de handen ineen
om zo goed mogelijk gezamenlijk hulp te kunnen
bieden in de eerste weken van de coronacrisis met
onder meer een gratis 0800-nummer voor de inwoners
van Lelystad.

FINANCIEEL



“Organisaties in Lelystad hebben de handen ineen geslagen om zo goed mogelijk gezamenlijk hulp te bieden. Ben je
woonachtig in de gemeente Lelystad en ondervind je problemen door het coronavirus dan kun je bellen met 0800-0889.
Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. Wanneer je al contact hebt met een
organisatie dan willen we je vragen contact met deze organisatie op te nemen. Je hebt de keus uit onderstaande
mogelijkheden.”

BEHEER

INHOUDSOPGAVE

Verbinden & Versterken

SOCIAAL WIJKTEAM



Welzijn Lelystad

VITALE WIJKEN

De huisbezoeken worden uitgevoerd door vrijwilligersduo`s, in totaal
14 vrijwilligers. De meesten van hen zijn al langere tijd betrokken bij het
project. Eens per twee maanden vindt er een vrijwilligersbijeenkomst

Bel gratis met
0800-0889

INFORMELE ZORG

In de periode oktober 2019 tot maart 2020 hebben er ongeveer 75
huisbezoeken plaatsgevonden. Tijdens de huisbezoeken kunnen ouderen
vragen of eventuele moeilijkheden uit het dagelijks leven bespreken.
Anderen geven aan graag te willen deelnemen aan een sociale activiteit.
Er is ook behoefte aan praktische ondersteuning of de wens een oude
hobby op te pakken. In deze gevallen wordt er gezamenlijk gekeken naar
het huidige zorg- en welzijnsaanbod in Lelystad en hoe hier contact mee
gelegd kan worden.

Heb je hulp nodig in deze tijden van het coronavirus?

EPI

In 2017 zijn we gestart met huisbezoeken aan zelfstandig wonende
ouderen zonder WMO-indicatie. Dit als doel ouderen (eerder) in beeld te
krijgen, een luisterend oor te bieden en hen te informeren over het zorgen welzijnsaanbod binnen Lelystad. In 2019 is in dit project het project
Lage drempels, nieuwe perspectieven geïntegreerd. Het blijkt namelijk,
met name voor de groep die eenzaam is, lastig om de mondeling en/
of schriftelijke informatie om te zetten in daadwerkelijke acties. Bij Lage
drempels, nieuwe perspectieven ligt de nadruk op de zogenoemde warme
overdracht en het bieden van hulp in eventuele crisissituaties.

JEUGDWELZIJN

Huisbezoek ouderen - Lage drempels, nieuwe perspectieven

INHOUD

INFORMELE
ZORG

4.

ALGEMEEN

4.3 HUISBEZOEK OUDEREN - LAGE DREMPELS

EPI
INFORMELE ZORG
VITALE WIJKEN

Door de coronamaatregelen zijn we met huisbezoeken gestopt. Gelijktijdig
is Welzijn Lelystad gestart met een gratis hulplijn 0800-0889. Via deze
hulplijn kan praktische hulp en ondersteuning worden aangevraagd,
zoals het doen van boodschappen bijvoorbeeld. Het voornemen is om de
hulplijn ook na de coronamaatregelingen te laten voortbestaan en verder
op te laten gaan in dit project. Inwoners van Lelystad kunnen dan in het

geval van bijvoorbeeld ziekte tijdelijk een beroep doen op praktische
ondersteuning. Het Sociaal Wijkteam krijgt namelijk regelmatig signalen
dat er behoefte is aan deze vorm van hulp.
Samen met het Sportbedrijf en SEB (stichting eerstelijns Botter), Stichting
Galm en Topfit is er gestart met het project Sociaal Vitaal. Als onderdeel
van dit programma hebben maar liefst 260 ouderen uit de wijken Tjalk,
Botter en Schoener deelgenomen aan een fitheidstest. Op basis van
de uitslag van deze testen zijn circa 60 ouderen uitgenodigd om deel
te nemen aan het beweegprogramma van Sociaal Vitaal. Door middel
van wekelijkse bijeenkomsten onder professionele begeleiding richt
dit programma zich op het fitter en weerbaarder maken van kwetsbare
ouderen.

JEUGDWELZIJN

plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden praktische zaken besproken,
wordt er dieper ingegaan op de gespreksvoering en worden andere
organisaties uitgenodigd om meer te vertellen over hun werkzaamheden.
Met betrekking tot de gespreksvoering wordt de vrijwilligers geleerd
oprecht te luisteren en op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag.

SOCIAAL WIJKTEAM
BEHEER

INHOUDSOPGAVE
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4.4 DE OPSTAP

Vervoer voor senioren met een mobiliteitsbeperking om actief te blijven.

Ontwikkelingen

½ 2019

½ 2020

1.732

9

860

10

VITALE WIJKEN

½ 2020

INFORMELE ZORG

Aantal
vrijwillige
chauffeurs

½ 2019

EPI

Het aantal ritten ligt jaarlijks rond de 3.500. In de eerste helft van 2020 is
het aantal ritten aanzienlijk lager in verband met de coronamaatregelen.
Vanaf 1 juli 2020 is De Opstap voorzichtig weer opgestart.

Totaal aantal
ritten

JEUGDWELZIJN

Doel

SOCIAAL WIJKTEAM
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4.5 AUTOMAATJE

½ 2019

½ 2020

48

Aantal
vrijwillige
chauffeurs

½ 2019

½ 2020

VITALE WIJKEN

96

Ook Automaatje is door het coronavirus stil komen te staan. Op advies van
de ANWB zal er vanaf 1 juli 2020 weer worden gestart.

6

7

INFORMELE ZORG

Totaal aantal
ritten

EPI

ANWB AutoMaatje (landelijk) is tweede geworden bij dé vrijwilligersprijs
van het Oranjefonds.

JEUGDWELZIJN

Het aantal aanvragen voor ritten buiten Lelystad is begin van het jaar
toegenomen hetgeen komt door de sluiting van het ziekenhuis MC
Zuiderzee in Lelystad.

SOCIAAL WIJKTEAM
BEHEER
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"de opdrachten worden moeilijker, maar ik probeer het echt en merk
dat ik steeds bewuster ga communiceren. Het werkt echt!."

FINANCIEEL

INHOUDSOPGAVE

Quote van een deelnemer Creatief Leven

BEHEER



Ook de Buurtkamers zijn in maart gesloten maar het contact met de
deelnemers is wel voortgezet. Wekelijks een belronde, buiten afspreken
met elkaar en de online Buurtkamer is ontstaan. Samen met de
hoofdaannemers hebben we eind mei besloten om de Buurtkamers tot
1 september dicht te houden maar op 12 juni 2020 is er álsnog besloten
open te gaan uiteraard met inachtneming van geldende maatregelen.
Dit tot grote opluchting van veel bezoekers.

SOCIAAL WIJKTEAM

In samenwerking met Mensen maken de buurt zijn er in het eerste halfjaar
58 bewonersinitiatieven als aanvraag ingediend. Uiteraard gold ook
hier dat dit door de coronacrisis niet altijd kon doorgaan. De aanvragen
lopen uiteen van sociale doelstellingen tot aanvragen voor fysieke zaken.
Denk aan veiligheid in de buurt die toeneemt door verbeteren van
straatverlichting of snoeien van adoptiegroen.

Collectieve voorvoorzieningen

VITALE WIJKEN

Het opbouwwerk stond klaar om in januari uitvoering te geven aan het
jaarplan. Door de coronapandemie kwamen andere initiatieven op
gang. Voorbeelden hiervan zijn de straatbabbelbox in samenwerking
met de Kluswinkel, de wekelijkse vlog op YouTube, de productielijn van
mondkapjes in samenwerking met mondkapjes Flevoland. Maar ook de
actie met buurttasjes samen met Mensen maken de Buurt en de vele acties
via sociale media.

INFORMELE ZORG

Ontwikkelingen

EPI

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

Het opbouwwerk heeft zich nadrukkelijk gericht op het verbeteren
van de public relations. Er is aandacht geweest voor het opbouwwerk
onder andere op Omroep Flevoland. Ook werden er samen met politie,
brandweer, Centrada, Sociaal wijkteam, handhaving en gemeente
Lelystad zogenaamde pop-upspreekuren georganiseerd waarvan 1 op de
zaterdagmarkt in het centrum. Door meer gebruik te maken van de sociale
media zijn we beter in staat om online in contact te komen met bewoners.

JEUGDWELZIJN
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5.1 OPBOUWWERK

JEUGDWELZIJN

Medio maart 2020 is er samen met STIP een PTSS-lotgenotengroep
opgestart. De deelnemers hebben tijdens de uitbraak van de pandemie
contact met elkaar gehouden via WhatsApp digitale bijeenkomsten. Met
ingang van juli komt deze groep samen in wijkcentrum Zuiderzee.

EPI
INFORMELE ZORG
VITALE WIJKEN
SOCIAAL WIJKTEAM

De experts Eenzaamheid hebben de training Creatief Leven snel omgezet
naar een online training. Hier was veel animo voor en 16 deelnemers
hebben succesvol deelgenomen. Dit is ook Omroep Flevoland opgevallen
met een tweetal uitzendingen over dit onderwerp als gevolg.
Met de subsidie Schoolontbijt worden de schoolontbijten in de
stadsdelen Noordwest en Noordoost uitgevoerd. Aanvankelijk was het
de bedoeling om dit halfjaar te benutten om een aantal verbeteringen te
bewerkstelligen. Door de coronacrisis is het hier niet van gekomen. Nadat
het primair onderwijs weer was gestart is er overleg geweest waarna is
besloten nog geen schoolontbijt te organiseren op de oorspronkelijke
manier maar in de plaats daarvan is besloten om elke week vers fruit op de
scholen af te leveren.
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Resultaten

EPI

Ondersteuning
bewonersinitiatieven
Collectieve voorzieningen
Buurtkamer NO - Zuiderzee

Aantal
58

INFORMELE ZORG

13 deelnemers op de lijst waarvan 7
op structurele basis
Buurtkamer NW - Hanzeborg Hanzeborg groep 1
13 deelnemers waarvan 12 op
regelmatige basis

Schoolontbijt
Noord Oost / Noord West

Finnjol NO
12 kinderen 4 ouders

INHOUDSOPGAVE
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Eenzaamheid
Creatief Leven training

Zuiderzee NW
10 kinderen 5 ouders
2 groepen gestart, samen
11 deelnemers
16 deelnemers voor de online cursus.

Inmiddels een bekende verschijning in de stad. De
bakfiets van ons opbouwwerk.

SOCIAAL WIJKTEAM

Buurtkamer ZW - Hoven

Waterbever groep 2
8 deelnemers op de lijst waarvan
6 actief
27 op de lijst waarvan 19 actief

VITALE WIJKEN

Hanzeborg groep 2
16 deelnemers
Waarvan 12 op regelmatige basis.
Buurtkamer ZO - Waterbever Waterbever groep 1
16 op de lijst waarvan 15 actief
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5.1 OPBOUWWERK
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EPI
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Aantal
Buurtrestaurant i.s.m.
Brink
onderwijs de Steiger 1x p.m. gemiddeld 45 personen per keer.
Boswijk
Waterwijk
Waterbever
30 personen per keer.
Theecafe ism Philedelphia
NW: 5 - 12 cliënten.
(en Kwintes)
NW
ZO
Schuif aan koffietafel
15 bewoners op de lijst 2020,
Centrum
11 namen structureel deel.
Politiekids i.s.m. Politie
In 2020 is de politiekids niet gestart.
Flevoland
Politie heeft daar onvoldoende
capaciteit voor.
Sociale kringen
In 2020 zijn we begonnen met het
opzetten van de sociale kringen.
Hiervoor zijn 9 aanmeldingen
gekomen.

SOCIAAL WIJKTEAM
BEHEER
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5.2 LEEFSTIJLWIJKCOACHES

JOGG is actief in stadsdeel Noordwest. In het eerste halfjaar van
2020 vonden gesprekken met de schoolleiding en vakleerkrachten
bewegingsonderwijs op diverse scholen over leefstijlactiviteiten in school.
Het resultaat was dat 7 van de 9 scholen in het primair onderwijs de
intentie hebben uitgesproken om sowieso met het thema gezondheid
aan het werk te gaan maar ook activiteiten te kiezen uit de door JOGG
uitgegeven menukaart.
Een thema in de afgelopen periode was water drinken. Er werden diverse
activiteiten georganiseerd zoals waterproefjes en water pimpen. Vitens gaf
een voorlichting en er werden bidons uitgedeeld.
Met de aan JOGG gelieerde organisaties onderzoeken we of

Ook hier strooide het coronavirus roet in het eten. Activiteiten konden
niet doorgaan. Omdat we zagen dat in toenemende mate sprake was
van vereenzaming onder ouderen, dat er ouderen waren die te weinig
beweging kregen en er gezinnen waren waar de spanning toenam door
thuisblijvende kinderen, hebben we toch verschillende activiteiten
georganiseerd. De leefstijlkar werd ingezet met materialen voor activiteiten
in en rond de zorgcentra, er werd een zogenaamde beweegposter
ontwikkeld en video’s werden gemaakt om het bewegen te stimuleren.
INHOUDSOPGAVE
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De nota Gezondheid, preventie en zorg is in het voorjaar van 2020
vastgesteld. De leefstijlwijkcoaches spelen hierin een belangrijke rol.

SOCIAAL WIJKTEAM

JOGG (Jongeren op gezond gewicht)

VITALE WIJKEN

Ontwikkelingen

INFORMELE ZORG

Gezondheid is en blijft belangrijk. Daarom geven leefstijlwijkcoaches
de workshops Fit op weg en Fit verder. Fit op weg is een algemeen
informatieve workshop waarin alles rond een gezonde leefstijl wordt
behandeld en Fit Verder gaat dieper in op het leefstijldoel dat de
deelnemer heeft. Toegewerkt wordt naar een persoonlijk plan. Beide
workshops zijn laagdrempelig en voor alle bewoners toegankelijk en gratis.
De eerste workshop vond in februari 2020 plaats.

EPI

Het doel van de Gezonde Wijkaanpak is om bewoners te helpen en
te stimuleren een gezonde(re) leefstijl aan te nemen. Gebleken is dat
Lelystedelingen op alle gezondheidsdimensies (voeding, beweging,
ontspanning, etc.) lager scoren dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast is
er sprake van een groot aantal wijken met lage sociaaleconomische status
(SES-wijken) en komt er armoede voor in de stad. Dit zijn factoren die het
noodzakelijk maken om in te zetten op de gezondheid van inwoners. De 4
leefstijlwijkcoaches ondersteunen, verbinden bewoners en professionals
om dit te bereiken.

Samen met het Sportbedrijf organiseerden we balkongym in de
binnentuinen van zorgcentra De Hoven en Leyakkers.

JEUGDWELZIJN
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Medisch centrum Pandion en de gemeente Lelystad verstuurden een
mailing van bijna 3000 brieven. In totaal hebben 320 senioren, in de
leeftijd 60-85 jaar, zich opgegeven voor de fitheidstest van Sociaal Vitaal.
Aan de fitheidstest hebben 226 mensen deelgenomen en er hebben zich
54 mensen opgegeven voor het beweegprogramma van Sociaal Vitaal.
Daarnaast zijn 42 mensen doorverwezen naar sport- en beweegactiviteiten
in de eigen wijk of elders in Lelystad.

INFORMELE ZORG

Het programma Sociaal Vitaal is in 2020 gestart . Daarin werken het
Sportbedrijf Lelystad, Stichting Galm, Stichting Eerstelijns Zorg Botter,
Topfit en de Gezonde Wijkaanpak samen. Zoals elders in dit document
is aangegeven zijn er al intakegesprekken gevoerd en zijn ook al
fitheidstesten afgenomen. Ook hier geldt dat we het vervolgprogramma
moesten staken.

EPI

Sociaal vitaal

Deelnemers aan de fitheidstest, die zich hebben opgegeven voor het
beweegprogramma van Sociaal Vitaal, zijn significant meer eenzaam, zowel
emotioneel als sociaal en hebben meer ernstige eenzaamheidsklachten
dan de overige deelnemers aan de fitheidstest.
In de zomer van 2020 worden de fitheidstesten uitgebreider geanalyseerd.

JEUGDWELZIJN

tijdens de Nationale Sportweek (18 t/m 27 september 2020) een
waterdrinkcampagne kan worden georganiseerd. Die ideeën worden
verder uitgewerkt.
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5.3 BUURTBEMIDDELING

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

Wat kan dan wel: De coördinator belt alle aanvragers terug en bespreekt
de situatie. Verder onderzoekt hij of de bewoner kan bewegen zelf naar
oplossingen te laten zoeken en te laten nadenken hoe die uitgevoerd
kunnen worden. Dat levert soms verrassende goede resultaten op. Dat lukt
uiteraard niet altijd. Deze inwoners zullen toch moeten wachten totdat de
bemiddelaars weer veilig op pad kunnen.

INFORMELE ZORG

Ook hier wordt deze periode gekenmerkt door de coronacrisis. De
bemiddelaars kunnen nog steeds niet bemiddelen omdat de kracht juist
ligt om mensen thuis te bezoeken en mensen in hun eigen omgeving te
woord te staan. Het allerbelangrijkste, mensen weer in gesprek brengen
met elkaar en gezamenlijk naar hun irritaties te laten kijken, is nu uiteraard
ook niet mogelijk.

Meldingen voor verzoek om bemiddeling komen van:
§ van de politie.
§ van de woningcorporatie
§ van de gemeente, Sociaal wijkteams en andere
organisaties die in de wijk werken.
§ Mensen bellen zelf, al dan niet op advies van
de politie of de woonconsulent.

EPI

Het eerste halfjaar zijn er 38 aanvragen binnengekomen. Momenteel
zijn er 16 getrainde bemiddelaars maar er is zeker behoefte aan meer
bemiddelaars. De bemiddelaars zijn allemaal getrainde vrijwilligers.

§ In veel aanvragen is sprake van hoog complexe multiproblematiek.
§ Er is periodiek overleg en we werken samen met
de veiligheidsadviseur van de gemeente
§ 6 x werd er anoniem gebeld. Men wilde zijn of haar verhaal
kwijt en vroegen tips en advies. Is ook verrekend in de 68%
als positief ervaren contact met buurtbemiddeling.

JEUGDWELZIJN
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5.3 BUURTBEMIDDELING

JEUGDWELZIJN

Aanvraag per wijk van de 38 aanvragen

Buurtbemiddelaars helpen buren om goede afspraken
met elkaar te maken. Want samen praten helpt!

INFORMELE ZORG
VITALE WIJKEN

Percentage
16 %
11 %
8,5 %
10,5 %
11 %
13,5 %
8,5 %
0%
10,5 %
10,5 %

EPI

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

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

Bedreigingen

10 keer

Informatie
vragen

6 keer

INFORMELE ZORG

21 keer

23 keer

VITALE WIJKEN

20 keer

Pesten

EPI

Geluidsoverlast

Tuin / erf / huis

SOCIAAL WIJKTEAM
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6.1 SOCIAAL WIJKTEAM (SWT)
Ontwikkelingen

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.

Algemeen
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SOCIAAL WIJKTEAM

Dit jaar zijn we met alle medewerkers van de Sociaal wijkteams het nieuwe
jaar gestart met een gezamenlijke bijeenkomst in de Windhoek. Onze visie
Verbinden en Versterken! diende als uitgangspunt.

VITALE WIJKEN

Personeel

INFORMELE ZORG

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 algemeneen 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.

EPI

Doel

Medio maart 2020 werden wij ook overvallen, zoals zovelen, door de
coronacrisis. Hierdoor moesten de Sociaal wijkteams versneld op een
andere manier gaan werken. In nauw overleg met de gemeente zijn
we binnen twee weken tot een aangepast werkproces gekomen. De
medewerkers van de wijkteams werden, waar dat nog niet geregeld was,
gefaciliteerd om vanuit huis te werken. De klantcontactmedewerkers
bleven telefonisch bereikbaar voor alle inwoners van Lelystad en de
generalisten voerden een keukentafelgesprek met de inwoner telefonisch
of via videobellen. We hebben direct het aanbod gedaan om de
wijkverpleegkundigen vrij te spelen van hun werkzaamheden voor het
Sociaal wijkteam, zodat zij ingezet konden worden op plekken waar directe
hulp nodig was. In de derde week hadden we met elkaar, in samenwerking
met het IDO en MDF (afdeling schuldhulpverlening) een fysiek spreekuur
ingericht waar we op afspraak bewoners te woord konden staan in
die gevallen waar telefonisch contact niet voldoende bleek. Kortom in
aangepaste vorm kon en kan onze dienstverlening gewoon doorgaan.

JEUGDWELZIJN

Gewenst maatschappelijk effect Sociaal wijkteam
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SOCIAAL WIJKTEAM
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In januari werd ook de eerste maandelijkse nieuwsbrief van de Sociaal
wijkteams uitgebracht. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de medewerkers
en wordt door medewerkers van content voorzien. Hiermee kunnen we
maandelijks op een overzichtelijke manier de gemeente en de betrokken
moederorganisaties van alle updates voorzien.

VITALE WIJKEN



In het eerste half jaar is er een pilot gestart in het kader van de module
Samenwerken. Hierdoor wordt het voor de Sociaal wijkteams en de
hoofdaannemers Kwintes en Woonzorg Flevoland (WZF) mogelijk gemaakt
de (digitale) samenwerking en uitwisseling van informatie eenvoudiger
en efficiënter te maken. De pilot bleek al snel een succes te zijn en op dit
moment zijn we bezig om deze module stedelijk uit te rollen.

INFORMELE ZORG

Samen met de teams en de betrokken moederorganisaties zijn we aan het
inventariseren hoe het scholingsaanbod 2020/2021 eruit moet komen te
zien. Binnen de wijkteams hebben we begin dit jaar ook een start gemaakt
om verschillende disciplines met elkaar mee te laten lopen. Dit met als
doel onze kennis aan elkaar over te dragen, de kwaliteit te waarborgen en
de samenwerking te bevorderen tussen de vier wijkteams. Dit jaar zijn er
ook diverse stagiaires gestart binnen de wijkteams.

Begin van het jaar was de herinrichting backoffice een feit en heeft er
een taakverschuiving plaatsgevonden binnen het Sociaal wijkteam.
Daar waar de wijkteams eerst adviserend waren en de gemeente het
definitieve besluit nam ten aanzien van een aanvraag en beschikking, ligt
deze taak nu, daar waar het gaat om besluiten gaat voor Ondersteuning
Thuis, Schoon en Leefbaar Huis en Dagbesteding, bij de generalist van de
wijkteams. De beslissende taak rondom de aanvragen Wonen, Rollen en
Vervoer is bij de Wmo-consulent gebleven. In het werkproces zijn nog een
aantal open einden, die we de komende maanden in gezamenlijkheid met
de gemeente zullen oppakken.

EPI

De personele bezetting binnen de wijkteams is bijna op orde. Er zijn een
tweetal wijkpuntmedewerkers vertrokken. De uren die zijn vrijgekomen
hebben we toegevoegd aan de uren van onze klantcontactmedewerkers.
Hiermee willen we de kwaliteit van onze toegang nog beter waarborgen.
In team Noordoost zijn nog niet alle uren ingevuld maar de verwachting is
dat dit na de zomer wordt opgelost.

Inhoudelijk

JEUGDWELZIJN

Het eerste kwartaal is een handboek ontwikkeld voor de medewerkers van
de wijkteams. Dit dient als naslagwerk en voor nieuwe medewerkers als
inwerkdocument. Hiermee komen we steeds beter tot borging van onze
processen en werkafspraken. Verder hebben we een eerste stap gemaakt
naar datagericht werken. Dat biedt ons inzicht in elkaars werk waardoor de
kwaliteit van ons werk verder zal toenemen.
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leefbaar huis en dagbesteding, kunnen ombuigen naar meer voorliggendeen algemene voorzieningen.
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In de teams Zuidwest en Noordoost zijn er samenwerkingsafspraken
gemaakt met de diverse partners binnen het Zorgplein met betrekking
tot de casuïstiekbespreking en gezamenlijke themabijeenkomsten. SWT
schrijft mee aan de missie en visie. Naar aanleiding van een wijkscan zijn 3
doelstellingen geformuleerd waarna we de samenwerking tussen sociaal

INFORMELE ZORG

Wijkteam Noordwest onderzoekt met samenwerkende partners hoe
we bewoners ondersteuning kunnen bieden hoe zij zelf Schoon en
Leefbaar Huis kunnen betalen, regelen en uitvoeren. Dit vloeit voort uit
de vraag van de gemeente om mee te denken hoe we de toegang tot
maatwerkvoorzieningen, zoals inzet van Ondersteuning Thuis, Schoon en

EPI

Een aantal bezitters van een scootmobiel wilden een gezamenlijke tocht
door Lelystad maken. Dat initiatief hebben we helpen te organiseren en de
tocht was een succes. We zien echter ook veel overgewicht bij gebruikers
van dit vervoermiddel. Samen met het sportbedrijf wordt nagedacht over
een aanbod om deze doelgroep waarmee zij worden gestimuleerd om
meer te gaan bewegen.

Net zoals vorig jaar heeft het Sociaal wijkteam verder geparticipeerd in
beleidsontwikkelingen als GGZ in de wijk, Nieuwe Wet verplichte GGZ
en zijn we betrokken bij het actieonderzoek Maatwerk Sociaal Domein.
Waarin we samen met het JGT en het Verweij en Jonker instituut een
aantal complexe casussen gaan bekijken en samen te onderzoeken
of er nog onbenutte mogelijkheden en kansen liggen ten aanzien van
maatwerk. Het afgelopen half jaar hebben de wijkteams meerdere
werkbezoeken gebracht aan diverse instellingen om zo op de hoogte te
blijven van de sociale kaart. Er zijn dagbestedingsplekken bezocht en is
er contact geweest met de afdeling informele zorg van Welzijn Lelystad.
Samen met partners worden er themabijeenkomsten georganiseerd met
als doel intercollegiaal van elkaar te leren. Partners in dit geval zijn GGZkwartiermaker, leefstijlwijkcoach, IDO, opbouwwerk, buurtvoorlichters,
BLIJF-groep, Jeugd- en Gezinsteam.

JEUGDWELZIJN

In januari bereikte ons het bericht dat de gemeente gaat stoppen met de
inzet dienstenvouchers. De dienstenvouchers konden voorheen via het
Sociaal wijkteam worden aangevraagd door mantelzorgers 70+ of door
bewoners die gebruik maken van een WMO voorziening of wijkverpleging.
De voucher kon ingewisseld worden voor huishoudelijke werkzaamheden
of bijvoorbeeld hulp bij boodschappen. De inzet van vouchers
wordt gemist door bewoners. Het Sociaal wijkteam en Opbouwwerk
hebben contacten gelegd voor inzet van voorliggende voorzieningen,
namelijk de Waskom en het Wijkleerbedrijf. Dit als alternatief voor de
dienstenvouchers.
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Doel is om gezinnen waar dit speelt vroeger te signaleren om zo verdere
escalatie te voorkomen. Eindresultaat van het pilotproject is een
handzame beschrijving van de nieuwe werkwijze waarmee ook wijkteams
en relevante ketenpartners elders aan de slag kunnen. Als Sociaal wijkteam
hebben wij aangegeven graag met dit project mee te willen doen. De start
zal in oktober 2020 plaatsvinden.

In de teams Zuidwest en Noordoost en eveneens in team Zuidoost
zijn de lijnen met de huisartsen korter dan voorheen en sluiten ook de
generalisten aan. In Zuidwest is ook de samenwerking met Pandion
versterkt.
In team Noordwest is gezondheidscentrum Kempenaar weliswaar op de
hoogte van het bestaan en de mogelijkheden van het Sociaal wijkteam
maar helaas zijn er nagenoeg geen aanmeldingen voor Welzijn op recept.
Gezondheidscentrum Jol wordt om de week bezocht en de huisartsen
zijn blijkbaar voorzichtig geïnteresseerd geraakt want af en toe wordt een
bewoner doorverwezen of rechtstreeks aangemeld. Beide centra hebben
geen specifiek spreekuur om aanmeldingen te bespreken.
In wijkteam Zuidoost wordt door middel van intervisie met 2
gezondheidscentra gekeken naar thema’s die daar spelen en wisselen we
deskundigheid uit. Hierdoor krijgen we een veel beter zicht op wat we voor
elkaar kunnen betekenen en wat we elkaar kunnen bieden.
In mei is het Sociaal wijkteam Noordoost betrokken bij het tijdelijk extra
spreekuur naar aanleiding van de verplaatsing dag- en nachtopvang van
het Leger des Heils.

EPI

In het voorjaar is zijn wij benaderd door de gemeente om mee te doen
aan het project Geweld hoort nergens thuis. Het project is gericht op
het versterken van een specialistische aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling in de wijk door:
§ Vergroten van de kennis, bewustwording en handelingsvaardigheid
bij wijkteams inzake huiselijk geweld en kindermishandeling
§ Versterken van de ketensamenwerking in de wijk
tussen de Blijfgroep Ambulant en de wijkteams.

Welzijn op recept

JEUGDWELZIJN

domein en eerstelijnszorg met name op het gebied van gezonde leefstijl
zijn gestart.
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Wijk
Noordoost
Noordwest
Zuidoost
Zuidwest en centrum
Onbekend

Ondersteuningsplan Wijkteams
259
260
289
274
38

Totaal

1120

INFORMELE ZORG

Aantal Ondersteuningplannen Aantal beschikkingen
1966
1795
2851
2198
2725
2432
2640
2655
3021
1082

EPI

Jaar
2015
2016
2017
2018
2019
½ 2020

Aantal ondersteuningsplannen per stadsdeel 2020

JEUGDWELZIJN

Aantal SWT plannen per stadsdeel 1 jan t/m 30 juni 2020

Aantal beschikkingen per jaar, gespecificeerd
2018
182
2
629
574
1253

2017
196
4
695
537
1277

2016
242
10
749
545
1305

995

3021

2640

2709

2851

SOCIAAL WIJKTEAM

Totaal

2019
208
5
560
704
1544

VITALE WIJKEN

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

(1/2) 2020
63
255
330
347
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Iedere twee weken is er een overleg waarin de verschillende thema’s
rondom het project worden besproken. Op deze wijze fungeren we als
een denktank, we inspireren elkaar en kruisbestuiving vindt plaats. Met
elkaar hebben de kwartiermakers zodoende ook een breed netwerk
met formele en informele organisaties die zorg bieden en wordt er nauw
samengewerkt. Steeds meer worden de kwartiermakers benaderd door
organisaties waaruit we kunnen opmaken dat GGZ in de wijk meer gaat
leven.

INFORMELE ZORG

Wij hebben dat ‘De proeftuin in de wijk’ genoemd, waarin nog veel te
ontwikkelen is. Cruciaal hierbij is dat het noodzakelijk is om te komen tot
een versterking van de samenwerking tussen de instanties die vanuit de
verschillende domeinen in Lelystad een rol spelen in het leven van mensen

Begin dit jaar zijn er drie nieuwe kwartiermakers gestart voor in totaal 16
uur. In de huidige opzet hebben de kwartiermakers binnen hun bestaande
functies en vanuit verschillende invalshoeken te maken met GGZ in de wijk.
Namelijk als begeleider Kwintes, opbouwwerker Welzijn Lelystad en GGZgeneralist Sociaal wijkteam.

EPI

Dit plan beoogt bij te dragen aan een inclusieve samenleving waaraan
inwoners met een psychische kwetsbaarheid in toenemende mate deel
kunnen nemen, en voldoende ondersteuning geboden wordt, waar dat
nodig is en voor wie dat nodig heeft. Ook ter voorkoming van overlast en
verwaarlozing. Belangrijk onderdeel van dit projectplan, is naast de inzet
van intensievere vormen van ondersteuning bij mensen thuis, het verder
bouwen aan steviger ondersteuningsstructuren in wijken en buurten.
Voorlichting, informatie en advies, versterken van de buurtkamers,
informele zorg en een stedelijk inloop zijn daar voorbeelden van.

met GGZ-problematiek. Hierbij moet gezocht worden naar een effectievere
wijze van integrale samenwerking door bijvoorbeeld een stedelijk integraal
team met gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Via deze
integrale samenwerking moet proactief complexe problematiek in wijken
en buurten in Lelystad snel en adequaat opgepakt kunnen worden.

JEUGDWELZIJN

Door veranderingen in het zorglandschap blijven steeds meer mensen
met zwaardere GGZ problematiek zelfstandig in de wijk wonen, waar
zij voorheen eerder opgenomen werden op een behandelafdeling of
kwamen te wonen bij een instelling voor beschermd wonen. Kwintes en
Woonzorg Flevoland (WZF), beiden hoofdaannemers Ondersteuning Thuis
in Lelystad, en Stichting Welzijn Lelystad namens de Sociaal Wijkteams,
hebben in opdracht van de Gemeente Lelystad een plan van aanpak ‘GGZ
in de Wijk’ opgesteld.
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In het tweede kwartaal hebben we ondanks de maatregelen rondom
coronavirus opnieuw een bijeenkomst kunnen organiseren in stadsdeel
Noordoost in de vorm van een webinar. Hieraan hebben 18 professionals
uit verschillende disciplines deelgenomen en met elkaar ervaringen
uitgewisseld. De digitale bijeenkomst werd als leerzaam ervaren.

VITALE WIJKEN

Vorig jaar is door STIP een lotgenotengroep bipolaire stoornis
overgekomen van GGZ-centraal. Deze groep komt in de Waterbever bij
elkaar. Daar zijn 2 ervaringsdeskundigen bij betrokken en het aantal
deelnemers varieert. Door de eerste coronamaatregelen kon die groep
niet bij elkaar komen. Er is vervolgens een WhatsAppgroep opgestart
waardoor men toch met elkaar in contact bleef. In het begin was dat
wennen maar nu gaat dat beter. Zij zoeken elkaar steeds meer op en
verschillende deelnemers gaan met elkaar wandelen. Begin dit jaar is de
lotgenotengroep Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) gestart. Er was

Vorig jaar is in december de eerste bijeenkomt Samen Sterk Zonder
Stigma georganiseerd in stadsdeel Zuidoost waarbij zo’n 20 deelnemers
aanwezig waren. Verder is met Samen Sterk Zonder Stigma een
bewustwordingsbijeenkomst georganiseerd waaraan 20 professionals
deelnamen. We hebben gesproken met en over mensen met een
psychische kwetsbaarheid. Wat houdt dit in, hoe gaan we daar mee om,
hoe ervaart de mens met psychische kwetsbaarheid dit en wat doen we als
professional wel en moeten we vooral niet doen.

INFORMELE ZORG

Opzetten en ondersteunen van lotgenotengroepen

Bijeenkomst Samen Sterk Zonder Stigma

EPI

De GGZ-generalist die is verbonden aan dit deel van de opdracht werkt
vanaf 2015 in Lelystad en heeft vanuit eerdere projecten veel contacten
met formele en informele organisaties die zorg bieden. Vanuit dit brede
veld werkt ze nauw samen als kwartiermaker en is ondersteunend
aan taken en doelen waar STIP zich aan verbonden heeft. Door de
coronamaatregelen stagneren er een aantal dingen maar geeft het ook
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Prioriteit voor STIP was het vinden van
nieuwe ervaringsdeskundigen en dat is gelukt. Zij doen nu een training.

al een ervaringsdeskundige die de groep ondersteunde en daar is een
passende ervaringsdeskundige bij gezocht. Er nemen nu 4 mensen deel
aan deze groep.

JEUGDWELZIJN

Werven ervaringsdeskundigen
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Tijdens het spreekuur van de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils
is de GGZ-kwartiermaker telefonisch bereikbaar. Deze samenwerking
is de laatste maanden geïntensiveerd waarbij de kwartiermaker ook
outreachend gaat werken en op pad gaat met de buurtconciërge, de
beveiliger of een handhaver of wijkagent in het Lelycentre. Doel is de
overlast veroorzaakt door gebruikers van de opvang te beperken en
eventueel in te zetten op verslavingszorg.

JEUGDWELZIJN

Spreekuur Lelycentre

ALGEMEEN

6.2 GGZ IN DE WIJK

INHOUD

SOCIAAL
WIJKTEAM (SWT)

6.

VITALE WIJKEN
SOCIAAL WIJKTEAM
BEHEER

INHOUDSOPGAVE





FINANCIEEL



INHOUD

SOCIAAL
WIJKTEAM (SWT)

6.

ALGEMEEN

6.3 PARTICIPATIECOACHES





FINANCIEEL

INHOUDSOPGAVE

BEHEER



Dit stadsdeel wijkt qua aantallen wat af ten opzichte van de andere
stadsdelen. Vanuit Sociaal wijkteam Zuidwest/Centrum ligt het aantal
bewoners die worden begeleid lager dan elders, namelijk maximaal 10. Dit
heeft waarschijnlijk te maken met de locatie gelegen in Lelystad Haven die
niet bepaald in de route ligt. De doelgroep ouderen is groot en zij hebben
vaak geen zinvolle dagbesteding. De mensen met een hulpvraag hebben
vaak last van lichamelijke klachten, hebben vaak een laag IQ en hebben
geestelijke problemen. Ook zijn er inwoners die graag vrijwilligerswerk
willen doen, op zoek zijn naar een prettige dagbesteding of betaald
werk willen verrichten. Ook is sprake van mobiliteitsproblemen vanwege
onvoldoende financiële middelen of hebben behoefte aan sociaal contact.
Het contact is vaak langdurig.

SOCIAAL WIJKTEAM

Op dit moment wordt de zogenaamde participatieladder ingevuld bij de
start van een contact. Ook wordt er een ondersteuningsplan gemaakt, met
doelen en actie. De P-ladder wordt steeds meer geborgd in het WIZ-portaal
en zo is goed te volgen welke stappen een cliënt maakt. Er zijn 40 langere
trajecten gestart, er zijn nog 25 trajecten actief en tevens zijn er 32 korte
trajecten afgehandeld.

Stadsdeel Zuidwest/centrum

VITALE WIJKEN

Stadsdeel Noordoost

In dit stadsdeel zijn er veel generalisten van het Sociaal wijkteam die de
kennis en expertise inroepen om mee te kijken bij WMO aanvragen.
Dan gaat het over vragen om samen met de bewoner zijn doelen voor een
PGB-plan duidelijker te formuleren en te overleggen met Veilig Thuis hoe
nu verder moet met de woonsituatie, administratie, veiligheid, inkomen
en zorg voor de kinderen. In dit stadsdeel is ook veelvuldig contact met de
Blijfgroep.

INFORMELE ZORG

Ook hier gold dat er door de uitbraak van de pandemie anders moest worden
gewerkt. De Matrix-methode via de telefoon toepassen bleek een succes en is
vaker toegepast. De interventie mogelijkheden van de Matrix-methode komen
terug in alle contacten waar dat passend is. Het aantal contacten gericht
op alleen de Matrix methode nemen toe in aantal. Met mooie resultaten als
minder medicijngebruik, beter slapen, meer rust en ontspanning kunnen
vinden, openstaan voor vrijwilligerswerk en “gewoon gelukkiger zijn”.

Stadsdeel Noordwest

EPI

Er zijn 63 vragen opgepakt en het aantal langdurige trajecten neemt toe.
Een belangrijk aantal ouderen is geholpen richting vrijwilligerswerk of
dagbesteding. De trajecten zijn soms ook intensiever omdat er zich steeds
vaker multi-probleem zaken aandienen zoals dakloosheid of woningzoekend.
Maar ook zaken als het niet hebben van een verblijfsvergunning, geen inkomen
of gebrek aan inkomen maar ook gezins- en gezondheidsproblemen.

JEUGDWELZIJN

Stadsdeel Zuidoost
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De maanden januari en februari hebben de reguliere activiteiten normaal
en volgens planning plaatsgevonden. Echter op 15 maart werden door het
kabinet maatregelen afgekondigd die hebben geleid tot volledige sluiting
van de wijkcentra. Slechts voor een zeer beperkt aantal noodzakelijke
activiteiten waren de wijkcentra opengesteld, zoals voor de scholen
in Atolplaza, Icare en haar zuigelingenzorg en vaccinatieprogramma,
later de financiële spreekuren en spreekuren van het Sociaal wijkteam.

Mét bewoners rondom het wijkcentrum is het wijk
centrum zo ingericht dat dit voldoet aan de wensen
van de bewoners. Met hen is ook de programmering
afgestemd. Voor, door en met de buurt is het motto!
Dat geldt ook voor het nieuwste wijkcentrum van de
stad de Dukdalf.

INFORMELE ZORG

De vraag naar gebruik van ruimte stijgt. Met name grootschalige
activiteiten en activiteiten in het weekeinde leggen een groot beslag op de
beschikbare capaciteit. Op verzoek van de gemeente en in opdracht van
de gemeenteraad is door een extern bureau een onderzoek uitgevoerd
waarbij is gekeken naar optimalisering en gebruik van wijkcentra. De
algemene conclusie was dat Welzijn Lelystad binnen haar mogelijkheden
en flexibiliteit aan de vraag kan voldoen maar ook in dit rapport wordt
aangegeven dat de beschikbare capaciteit op gespannen voet staat met de
toenemende vraag.

EPI

Het dagelijks beheer van 5 wijkcentra (Multifunctionele Accommodaties of
MFA’s) is de verantwoordelijkheid van Welzijn Lelystad. Het team bestaat
uit 10 medewerkers, professioneel opgeleid en voldoen aan de wettelijk
gestelde eisen als bedrijfshulpverlening, sociale hygiëne. Daarnaast zijn de
medewerkers geschoold in omgang met diverse doelgroepen.
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Vanaf 1 juli zijn de wijkcentra weer toegankelijk waarbij een groot
beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers
en bezoekers en met inachtneming van hygiëne en anderhalve meter
onderlinge afstand.

EPI

Ondanks de sluiting van de wijkcentra vanwege Covid-19 , hebben 20
stagiaires van het MBO College Lelystad, waaronder 5 leerlingen Lelytalent,
hun praktijkcomponent van de opleiding met goed gevolg afgesloten
en hun diploma behaald. Beheerders coachen deze leerlingen tijdens
hun stageperiode en hebben veel creativiteit gebruikt om dit mogelijk te
maken.

JEUGDWELZIJN

Telkens zijn de maatregelen van het kabinet, de adviezen van RIVM en de
veiligheidsregio Flevoland gevolgd als ook de besluiten van het crisisteam
van de gemeente Lelystad.
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8.1 HALFJAARRAPPORTAGE 2020

457.982

450.614

55.273
258.838
143.872
385.490
1.215.810
19.034
576.612
3.382.478

52.902
258.837
138.874
403.398
1.232.590
10.885
595.613
3.433.421

Personeelslasten
Lonen & salarissen
Sociale lasten
Werkgeversbijdrage loonkosten
Pensioenen
Lonen en salarissen
Brutolonen
Lasten loopbaanbudget
Inhuur derden
Uitruil onbelaste vergoedingen
Ontvangen vergoeding zwangerschapsverlof

Exploitatie resultaat


1.742.529
22.708
73.500
15.000
1.853.737

1.722.682
22.468
68.256
15.000
-567
1.827.839

76.400
254.193
104.000
125.350
140.982
11.250

46.439
237.188
104.782
105.232
136.228
11.750

70.000
28.257
1.750
260.273
-

58.056
21.065
357
216.658
-

3.359.645

3.233.929

22.833

199.493
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148.947
2.296.174
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156.044
2.287.191

SOCIAAL WIJKTEAM

Totale lasten

1.827.839
319.388
-

VITALE WIJKEN

Overige lasten
Overige personeelslasten
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten
Sociaal Wijkteams
Juridische begeleiding vergunninghouders
door Vluchtelingenwerk Midden Nederland
Automatiseringskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Financiële baten en lasten
Activiteitenlasten
Bijzondere baten
Bijzondere lasten

1.853.737
277.411
-

INFORMELE ZORG

727.552

Begroot t/m juni (€) Realisatie t/m juni (€)

EPI

Baten vrijgesteld van BTW
Jeugdwelzijn
EPI (Educatie, Participatie en
Integratie)
Vluchtelingenwerk Nederland
Lelystad Doet
Huis voor Taal
Informele Zorg
Welzijn de wijk
Omzet belast met 9% btw
Omzet belast met 21% btw
Totale baten

Realisatie t/m juni 2020 (€)
2.552.071
740.322

JEUGDWELZIJN

Begroot t/m juni 2020 (€)

