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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van stichting Welzijn Stede Broec. Het jaar waarin onze lokale 
welzijnsstichting zijn 5 jarig jubileum vierde. De afgelopen 5 jaar is veel bereikt, we zijn zichtbaarder 
geworden, staan midden in de samenleving en het sociale werk is een toegangspoort voor de 
maatschappelijke ondersteuning geworden. Het aanbod van onze organisatie is laagdrempelig en uit de 
stijgende bezoekers aantallen is op te maken dat de inwoners van Stede Broec ons weten te vinden. Dit 
jaarverslag laat duidelijk een volgende stap in onze ontwikkeling zien. Een integraal jaarverslag waarbij de 
afzonderlijke doelstellingen en speerpunten van sociaal cultureel centrum ’t Stadsplein, jongerencentrum 
Inventas en de Maatschappelijke Dienstverlening naadloos op elkaar aansluiten maar wel herkenbaar 
blijven.  
 
Terug kijkend op 2014 zien we dat de basis die in de eerste 5 jaar is gelegd uitvoerig getest is. De financiële 
druk was onverminderd groot. De intensieve besprekingen met de gemeente hebben eind 2014 tot een 
inhoudelijk en financieel akkoord geleid voor 2015. Er wordt een weg ingeslagen waarbij de organisatie de 
mogelijkheid krijgt zijn werkzaamheden te verstevigen en de ingezette koers verder te volgen. In 2014 was 
de druk op het personeel hoog door een toenemende vraag naar onze diensten in deze economisch zware 
tijden en stevige herzieningen in de ‘langdurige’ zorg. Een combinatie van minder financiële middelen en 
meer vraag naar onze diensten is een lastige. De openingstijden van de maatschappelijke ondersteuning 
werden terug geschroefd en ten koste van onder andere het opbouwwerk en opzetten van projecten met 
professionele partners binnen Stede Broec is de individuele aandacht voor onze bezoekers, vrijwilligers en 
klanten in stand gebleven.  
 
In 2014 is een duidelijke visie neergezet door het bestuur en de medewerkers. Een integrale aanpak waarbij 
doelgroep gericht gewerkt gaat worden. Een integraal aanbod voor de jeugd waarbij baby’s, peuters, 
kleuters, tieners en jong volwassenen en hun omgeving ondersteund worden. Vanuit een laag drempelige 
omgeving die op diverse plaatsen in Stede Broec te vinden zijn. Een integraal aanbod voor de volwassenen 
/ senioren waarbij de rijke sociale en culturele omgeving binnen Stede Broec betrokken wordt bij de 
ondersteuning en begeleiding van deze groeiende doelgroep. Speciale focus ook op deze doelgroep. Een 
doelgroep die bij alle aandacht voor de transitie jeugdzorg een beetje dreigt onder te sneeuwen. De 
integrale aanpak komt de burger ten goede, binnenlopen bij Inventas betekent dat de poort open staat 
voor het gehele aanbod en een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een ondersteunende discipline als GGZ 
kan plaats vinden vanuit deze ‘vertrouwde’ locatie. Klanten van WonenPlus hebben op een natuurlijke 
wijze toegang tot een veel breder scala aan diensten, het samen eten op zondag is een mooi initiatief uit 
deze doelgroep zelf voort gekomen en uitgevoerd samen met de professionals van ’t Stadsplein.  
 
We kunnen zeggen dat we klaar zijn voor 2015, de grote lijnen zijn helder, we hebben een duidelijke visie 
die door medewerkers actief uitgedragen wordt. Het was een jaar van onzekerheid en grote werkdruk, 
voorbereiden op een grote klus met een minimale bezetting. De veerkracht van het team, het vertrouwen 
van het team dat we op de goede weg zijn maakt dat de voorbereiding geslaagd is. Van externe partners 
horen we regelmatig dat het ‘gebiedsteam’ van Stede Broec bekend staat als een professioneel team met 
visie. Professionals hebben vertrouwen in ons team! Deze geluiden in een tijd van onrust en hectiek is een 
groot compliment dat ons trots maakt en nog steviger in onze schoenen doet staan. Samen met de nieuwe 
collega’s gaan we er volop tegenaan in 2015!  
 
Stede Broec heeft een goed en integraal welzijnsaanbod, waarbij WELZIJN staat voor een enorm breed 
aanbod van sociaal cultureel activiteiten tot intensieve begeleiding bij complexe situaties in de persoonlijke 
sfeer. En dat allemaal lokaal en dichtbij huis! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karen Houwen, algemeen manager 
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Personele bezetting 

De totale personele bezetting voor 2014 was minder dan in 2013. Ontstane vacature ruimte bij de 
maatschappelijke dienstverlening (MDV) is als gevolg van de bezuinigingen niet ingevuld. Door de 
investering van de afgelopen jaren in het meer generalistisch inzetten van onze mensen is het team in staat 
geweest de ontstane gaten goed op te vangen en de directe zorg voor klanten te laten doorlopen. De inzet 
voor het zogenaamde opbouwwerk, het opzetten van projecten en het investeren in netwerkpartners is 
echter achter gebleven in 2014. De personele bezetting bij ’t Stadsplein en Inventas zijn op peil gebleven. 
Hieronder een schema van de totale bezetting in uren per week. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speerpunten en werkzaamheden 

Voor 2014 is ingestoken met het motto ‘Focus op waar mensen goed in zijn’. Een uitgangspunt wat we 
kennen uit de zogenaamde Welzijn nieuwe stijl en een rode draad in de vorm te geven transities.  
Voor 2014 zijn de volgende 5 speerpunten bepaald. Naast de reguliere uitvoering van werkzaamheden 
zullen de volgende doelstellingen centraal staan dit jaar: 
 
1. Aandacht voor vrijwilligers. 
2. Verweving sociaal cultureel werk en de maatschappelijke ondersteuning. 
3. Voorbereiding transities WMO & Jeugd. 
4. Focus op kerntaken. 
5. Activiteitenaanbod. 
 
In hoeverre de afgesproken doelstellingen voor 2014 behaald zijn is in dit verslag te lezen.  
 

Bestuur Welzijn 

5 leden 

Algemeen manager, 18 uur 
Management assistent, 12 uur 

Frontoffice medewerker, 20 uur 

’t Stadsplein 
 (totaal 64 uur /week) 

SCW A 

SCW B 
 

Vrijwilligers 
(totaal 255 uur / week) 

Inventas 
(totaal 64 uur/week) 

SCW A 

SCW B 
 

Vrijwilligers 
(totaal 125 uur / week) 

 

MDV  
(totaal 190 uur/ week) 

MDV A 

MDV B 
 

Vrijwilligers 
(totaal 110 uur / week) 
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Daarnaast vindt u in de paragrafen over de kerntaken en het activiteitenaanbod een goed overzicht over de 
reguliere taken en resultaten.  
 
In onderstaande tabellen een overzicht van de werkzaamheden en de uren per inzet per maand per 
organisatieonderdeel. De uren die gemaakt zijn ten behoeve van de koepel zijn hier niet in meegenomen. 
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Uitgangspunten MDV 
2014 Is een bewogen jaar geweest. Vol met vragen zoals: ‘Wat voor veranderingen gaan de transities 
teweeg brengen?’, ‘Zijn we goed voorbereidt?’, ‘Weten we wat er op ons af komt?’ en ‘Wat hebben wij hier 
voor nodig?. Het onderzoeken wat heeft het huidige team nodig, wat voor competenties missen we op dit 
moment in het team. Het decentraliseren van werkers, afspraken maken met de huidige partners, 
ontdekken van nieuwe partners. Maar we kunnen zeggen dat we klaar zijn voor 2015, dat de grote lijnen 
helder zijn en we goed weten hoe we onze visie naar buiten toe uitstralen. Het was een jaar van 
onzekerheid en grote werkdruk, voorbereiden op een grote klus met een minimale bezetting door de 
bezuinigingen in de afgelopen jaren. De veerkracht van het team, het vertrouwen van het team dat we op 
de goede weg zijn maakt dat de voorbereiding geslaagd is. Van externe partners horen we regelmatig dat 
het ‘gebiedsteam’ van Stede Broec bekend staat als een professioneel team met visie. Deze geluiden in een 
tijd van onrust en hectiek is een groot compliment dat ons trots maakt en nog steviger in onze schoenen 
doet staan. Samen met de nieuwe collega’s gaan we er volop tegenaan in 2015! 
 
Resultaten van Inventas 
Grote aantallen jongeren en vrijwilligers zetten zich enthousiast in. Inventas is wellicht niet de meest hippe 
uitgaansplek, wek een heel vertrouwd adres waar veilig uitgaan gewaarborgd is. Bovengemiddeld veel 
maatschappelijke stagiaires willen vrijwilliger worden. Inventas draagt uit dat het een veilige plek is, waar je 
fouten kan maken, maar waar je wel aangesproken wordt op je gedrag en verantwoordelijkheid. Dat de 
jongerenwerkers betrokken zijn bij het gebiedsteamoverleg Jeugd, heeft al diverse keren zijn nut bewezen, 
door de casussen die zich voordeden. 
Het herkennen van signalen en daarop actie ondernemen is inmiddels een natuurlijke werkwijze geworden. 
De activiteiten zelf zijn niet meer het doel , maar het middel om met de jongeren in contact te komen en 
hen te begeleiden op organisatorisch, maar ook op persoonlijk niveau. 
Het programma loopt goed, er wordt veel gevarieerd georganiseerd voor diverse doelgroepen (tieners en 
jongeren) en er is bijna iedere vrijdag en zaterdag een activiteit. De cursussen draaien goed en zijn soms 
zelfs vol. Voor 2015 zijn weer mooie doelen te stellen en zal de integratie met de maatschappelijke 
dienstverlening nog meer aandacht krijgen. 
 
Resultaten van ‘t Stadsplein 
Sociaal-cultureel centrum ’t Stadsplein is een actief centrum in het hart van Stede Broec. Het aanbod in 
2014 hield rekening met de behoefte van alle doelgroepen en is ingezet als laagdrempelig, betaalbaar en 
toegankelijk. Het streven was om evenwicht te creëren tussen kennisverbreding en talentontwikkeling 
aan de ene kant en aan de andere kant ontspanning en recreatie. ’t Stadsplein heeft zich in 2014 
gehouden aan de uitgangspunten:  

 ’t Stadsplein is toegankelijk en biedt professioneel sociaal-cultureel werk voor inwoners uit alle lagen 
van de bevolking van Stede Broec ongeacht afkomst, leeftijd, achtergrond of geloofsovertuiging. 

 ’t Stadsplein biedt ruimte voor ontmoeting en dialoog. 

 ’t Stadsplein biedt ruimte aan mensen om zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen. 
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Aandacht voor vrijwilligers 

Doelstelling: in aansluiting op het eerder ontwikkelde beleid voor stagiaires is in 2013 een start gemaakt 
met het opzetten van een gedegen vrijwilligersbeleid. In 2014 zal dit afgerond worden. 
Status: deels behaald 
 

Middel Gepland Resultaat 

Vrijwilligersbeleid Eenduidig vrijwilligersbeleid wordt 
toegepast. 

 Nieuw vrijwilligersbeleid is beschreven 
en vastgesteld: 
o herziening contracten; 
o herziening protocollen; 
o vergoeding en waardering 

beschreven. 

 Nieuwe contracten in gebruik vanaf 
seizoen 2014/2015. 

 Ontwikkeling 
vrijwilligersbeleid is op 
de rit.  

 5 teamvergaderingen 
geweest. 

 Nieuwe contracten zijn 
nog niet klaar en worden 
nog niet gebruikt.  

 
 
MDV 
WonenPlus / Vrijwilligersorganisatie 
Met zekerheid kan gesteld worden dat mede onder invloed van de onlangs voltooide transities de vraag 

naar vrijwilligersinzet sterk aan het veranderen is. Was WonenPlus voorheen voornamelijk actief op de 

praktische thuisondersteuning van de doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten, zo zien wij 

nu een toename van de vraag om meer “zorg gerelateerde” vrijwilligersdiensten als een Buddy en /of een 

Maatje voor diverse doelgroepen. Dat betekent niet dat er losgelaten is wat van oudsher geboden werd, 

maar er is een begin gemaakt met aanpassing van het aanbod in 2014. Dit heeft gevolgen voor het aantal 

inzetbare uren en productaanbod. In 2014 is een begin gemaakt met het geven van uitvoering aan een 

project dat tot doel heeft deze veranderingen te structureren en vrijwillige coaches op te leiden om een 

groep vrijwilligers aan te sturen die deze meer zorg gerelateerde diensten gaan bieden. Dit project noemen 

we maatjes / buddy project. 

Een andere belangrijke verandering die in 2014 is doorgevoerd, is de aanpassing van de openingstijden van 

de vrijwilligersafdeling. Voorbereidingen voor een scholing aan de ketenpartners en vrijwilligers met als 

onderwerp het signaleren van kindermishandeling is in 2014 gerealiseerd. Er is een presentatie opgezet in 

samenwerking met de professionals binnen de organisatie. De uitvoering is uitgesteld tot 2015. Dit in 

verband met de beschikbaarheid van de vrijwillige deelnemers van het maatjesproject. 

 

Middel Gepland Resultaat 

Vrijwilligersaanpak 
maatjes/buddy project 

Per 1 juli is het bestuursvoorstel beschikbaar 
waarop besluiten genomen kunnen worden. 

5 coaches zijn aangesteld en 
worden ingewerkt. Per 1 
januari 2015 wordt er volop 
inzet gepleegd. 

Bestaande aanbod 
vrijwilligersdiensten 

Het huidige dienstenaanbod is op  
31 december aangepast en definitief ‘WMO 
klaar’. 

We zijn klaar voor de 
veranderingen. 

Openingstijden 
Vrijwilligersafdeling 

Het servicepunt is nu iedere werkdag van 
09:00 tot 16:00 uur geopend. 

4 extra vrijwilligers ingezet op 
het servicepunt. 
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Deskundigheidsbevor-
dering vrijwilligers  

30 vrijwilligers zijn geschoold  Cursus 30 vrijwilligers Hygiëne 
geweest. 
 

Scholing door 
ketenpartners 

3 ketenpartners hebben voor 1 december 30 
vrijwilligers getraind in de omgang met 
doelgroepen. 

Er komt een presentatie voor 
de vrijwilligers over het 
signaleren van 
kindermishandeling en hoe 
hiermee om te gaan. 

 
Ambulant Jongerenwerk 
Doelstelling: het contact leggen met de vrijwilligers en waar nodig ondersteuning bieden. De vrijwilligers 

weten de ambulant jongeren werker te vinden. 

Status: gerealiseerd 

 

Middel Gepland Resultaat 

Sport & Spel  
Stede Broec 

200 kinderen / jongeren nemen deel aan 
Sport & Spel. 5 vrijwilligers draaien zelfstandig 
de activiteiten. 

Activiteit succesvol 
gerealiseerd. 

Coachen van Skatepark 
Tweepuntnul 

10 jongeren vormen een eigen stichting en 
dragen de verantwoordelijkheid voor 
Skatepark 2.0. 

De stichting draait nu 
zelfstandig met 
ondersteuning vanaf de zijlijn. 

Ondersteunen van FCC 
IJsselmeercrossers 

6 bestuursleden worden op afstand 
ondersteund. 

Ondersteuning zal blijven 
lopen. De nieuwe toplaag is 
inmiddels aangelegd. 

Ondersteunen project 
‘Van de straat’ 

6 oudere jongeren gaan een stichting vormen 
welke recreatieve en educatieve activiteiten 
gaat organiseren voor ‘thuiszitters’ en 
zorgmijders (samenwerkingsverband met 
RIBW, gemeente en UWV). 

3 bestuursleden gevonden, 
groep enthousiaste jongeren 
gevormd. Notaris gaat de 
oprichtingskosten grotendeels 
dekken. In gesprek met de 
gemeente in verband met 
ruimte. 

 

Ouderenadviseur 
De ouderenadviseur heeft zich in 2014 gericht op individuele klanten. De aanpak is gestructureerd en 

doelgericht. 

Na aanmelding bij de afdeling werd binnen 5 werkdagen de klant bezocht. In 2014 werd door de 

ouderenadviseur een kort traject aangeboden van ongeveer 4 tot 6 huisbezoeken, waarna voor zover al 

mogelijk de klant opgenomen werd in het Maatjes-/Buddyproject. 

 

Middel Gepland Resultaat 

Doelgerichte 
gespreksvoering, 
gericht op eigen kracht 
en netwerk 

20 ouderen zijn door begeleiding van de 
ouderenadviseur in staat zelfstandig te blijven 
wonen. 

Ouderenadviseur vormt een 
brug tussen cliënt en andere 
organisaties. 

Ouderen worden 
begeleid vanuit Maatje-
/Buddyproject 

25 ouderen worden door vrijwilligers gezien 
en eenzaamheid is voorkomen. 

Overgenomen vanuit W+, 
intensievere begeleiding 
ingezet. 
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Mantelzorgondersteuning 
De landelijke trends laten duidelijk zien dat de inzet van vrijwilligers binnen de mantelzorgondersteuning 

onmisbaar wordt en zelfs dient te worden uitgebreid. Ook binnen de afdeling Maatschappelijke 

Dienstverlening is hier oog voor en wordt er hard gewerkt om in 2014 een beter vrijwilligersaanbod op 

deze discipline te kunnen presenteren. Het resultaat is niet volledig behaald in verband met vertraging bij 

de opzet van het maatjesproject. Er was geen extra fte beschikbaar voor het opzetten van dit project en is 

uitgevoerd naast de reguliere werkzaamheden. Het project is uiteindelijk half december 2014 gehonoreerd 

door de gemeente en naar verwachting zullen de gestelde doelen halverwege 2015 gerealiseerd kunnen 

worden. Al met al staat er in Stede Broec een solide team ter ondersteuning van de mantelzorgers in de 

gemeente. In aantallen zien we dit ook terug waarbij opvallend is dat de portefeuille zeer gemêleerd is qua 

leeftijdsopbouw. 

 

Middel Gepland Resultaat 

Mantelzorgondersteu-
ning is vast onderdeel 
van het Maatje-/ 
Buddyproject 

15 mantelzorgers worden met vrijwilligers 
ondersteund vanaf 1 augustus 2014. 

Wordt nu opgezet, start voor 
einde jaar. 

Training en scholing 
van vrijwilligers op 
diverse mantelzorg 
doelgroepen 

10 vrijwilligers zijn getraind en voorbereid op 
inzet in kwetsbare situaties. 

Wordt nu opgezet, start voor 
einde jaar. 

Inloopochtenden voor 
mantelzorgers 

2 mantelzorgers draaien als vrijwilliger; 
zelfstandig inloopochtenden vanaf 1 augustus 
2014. 

De groep is gestart en heeft 
op de locatie in het 
Postkantoor 1 keer per 2 
weken op woensdag een 
inloop. 
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Algemeen Maatschappelijk Werk 
Ook op deze discipline worden de mogelijkheden met het inzetten van vrijwilligers gezien en benut. 

Hoewel het niet een concreet doel is om specifiek hier sterk uit te breiden hebben er wel projecten met 

vrijwilligers gedraaid in 2014. 

 

Middel Gepland Resultaat 

Project: ‘Mee naar mijn 
verleden’  

4 vrijwillige ouderen vertellen op basisscholen 
over de ervaringen in de oorlog. 

Scholen zijn bezocht door 
vrijwilliger. 

Rouwgroep (samen met 
ouderenadviseur) 

10 lotgenoten hebben steun bij elkaar bij 
verliesverwerking partner. 

Het grootste deel van het jaar 
heeft er een groep gedraaid. 
Een nieuwe groep is nog niet 
gestart wegens prioriteiten op 
andere vlakken. 

 

Centrum Jeugd & Gezin 
Doelstelling: een gerichte training voor vrijwilligers opstellen die gericht is op jeugd om zo adequaat met 

jongeren en ouders in gesprek te kunnen gaan. 

Resultaat: behaald 

 

Middel Gepland Resultaat 

Training vrijwilligers op 
de doelgroep 
(probleem) jeugd 

5 vrijwilligers zijn op 1 augustus getraind en 
klaar om ingezet te worden. 

Vrijwilligers zijn geïnstrueerd 
hoe om te gaan met ouders 
en jongeren. 
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Inventas 

Doelstelling: contacten onderhouden door middel van aanwezigheid op vergaderingen. Doelen stellen met 
de vrijwilliger en deze evalueren, zodat er aan hun persoonlijke ontwikkeling wordt gewerkt.  
Resultaat: behaald 
 
De vrijwilligersvergaderingen zijn populair en er komen steeds meer jongeren naar toe. Tijdens deze 
vergaderingen bespreekt de jongerenwerker persoonlijke situaties en dergelijke met veel jongeren en 
maakt afspraken met hen. 
 

Middel Gepland Resultaat 

Vrijwilligersvergadering 10x vrijwilligersvergadering met 20 
jongeren gehad en hen geïnformeerd en 
betrokken bij de organisatie. 

10x vergaderd met 25 jongeren 

Vrijwilligersuitjes 2 uitjes gedaan met 25 vrijwilligers waarbij 
samenwerking en teambuilding centraal 
staan. 

2 uitjes geweest met 25 
vrijwilligers 

Deskundigheidsbevord
ering 

8 vrijwilligers hebben BHV diploma 
gehaald. 
4 vrijwilligers hebben sociaal hygiëne 
diploma gehaald. 

Niet genoeg plekken in de 
samenwerking met St. 
Evenementen 

Informele contacten 2 jongerenwerkers laten hun gezicht zien 
op 10 verschillende activiteiten om contact 
te blijven houden met alle vrijwilligers. 

2 jongerenwerkers zijn gekomen 
op 14 activiteiten. 

 
‘t Stadsplein 
Doelstelling: vrijwilligers en stagiaires voelen zich gewaardeerd en worden goed begeleid op basis van 
talentontwikkeling en erkenning van (het leren van) de vrijwilligers. 
Resultaat: behaald 
 
Aanpak Welzijn Nieuwe Stijl werkt goed en zet vrijwilligers in hun kracht. Samenwerking met Postkantoor 
in de gezamenlijke horecaploeg gaat voorspoedig en heeft positief effect. Er is een aanzet gemaakt met 
de structurele samenwerking bij PR-teams.  
De samenwerking van de barteams werpt zijn vruchten af. Verdere ontwikkeling van deze samenwerking 
vergt goede begeleiding. 
De aanpak om vrijwilligers met meer kaliber te werven lijkt geslaagd. Meer nauwkeurige 
functieomschrijvingen zijn gemaakt. Trainingen lopen goed op schema. 
 
 

Middel Gepland Resultaat 

Begeleiding 
vrijwilligers 

 Individuele begeleidingsplannen zijn 
klaar en worden toegepast. 

 Competentielijst voor vrijwilligers 
ontwikkeld en uitgedeeld. 

Het vrijwilligersbeleid is in een 
afrondende fase, de individuele 
plannen zullen in 2015 
opgepakt worden 

Opzetten brede 
horecaploeg 

Samensmelting van twee barteams tot 
één gezamenlijke horecaploeg is 
gerealiseerd. 

 Barcoördinatoren zijn bekend met 
alle barvrijwilligers 

 Gezamenlijke barvergaderingen 

 Gezamenlijk inwerktraject en 
training(tapcursus) 

Gezamenlijke aansturing (Ellen 
en Elaine) met 1 
barcoördinator. 8 gezamenlijke 
barvergaderingen Gezamenlijk 
inwerktraject voor alle nieuwe 
barvrijwilligers. 
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Deskundigheidsbe-
vordering 

Vrijwilligers deskundig getraind 

 Min. 4 vrijwilligers volgen BHV-
cursus 

 Min. 4 vrijwilligers/medewerkers 
volgen BHV-cursus 
gevorderden/herhaling 

 Min. 2 vrijwilligers/medewerkers 
volgen Sociale Hygiëne 

 Protocollen geschreven en 
geïmplementeerd voor schoonmaak, 
kassagebruik en technische zaken. 

7x basis BHV cursus 
3x herhaling BHV 
8* Omgaan met Agressie  
11 Tapcursus 
Protocollen beschreven 
en gerealiseerd. 
 

Aantrekken 
competente 
vrijwilligers 

Min. 8 nieuwe vrijwilligers ingeschreven 
en actief 

 Stop op aannemen kwetsbare 
vrijwilligers 

 Vacatures bij vrijwilligerscentrale 
up-to-date 

 PR campagne werving zelfstandige, 
competente en proactieve 
vrijwilligers 

 2 vrijwilligers publiciteit 
aangetrokken 

9 nieuwe vrijwilligers 
2 kwetsbare vrijwilligers 
Vacatures up-to-date 
2 pr-vrijwilliger 
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Verweving sociaal cultureel werk en de maatschappelijke ondersteuning 

De integrale aanpak binnen Stichting Welzijn is de kracht van de organisatie. Op een natuurlijke wijze is het 

sociaal-cultureel aanbod van de stichting de lage drempel voor de maatschappelijke ondersteuning. In 2014 

is daarvoor extra aandacht geweest voor dit punt. 

 

MDV 
Met name de ouderenadviseur is zich bewust van de natuurlijke overlap die er ontstaan is tussen de eigen 

activiteiten en die van het Cultureel Centrum ’t Stadsplein. Deze overlap is een logisch gevolg van het 

samengaan van de drie afdelingen onder de welzijnsstichting. Daarom is in onderling overleg besloten een 

aantal projecten te scheiden in 2014 en bij ’t Stadsplein onder te brengen. Cliënten worden door MDV op 

de activiteiten gewezen en daar naartoe verwezen. Deze samenwerking is een groot succes. Op een hele 

vriendelijke wijze worden goede producten neergezet die passen bij de doelgroep van de ouderenwerker. 

Hierdoor worden meer mensen bereikt dan voorheen. 

 

Ouderadviseur 

Middel Gepland Resultaat 

Verhalenproject 10 cliënten zijn geïnformeerd over en 
doorverwezen naar het verhalenproject. 

Het verhalenproject is zeer druk 
bezocht. 

Koffietijd 10 cliënten zijn geïnformeerd over en 
doorverwezen naar Koffietijd. 

Koffietijd is zeer druk bezocht. 

Etenstijd 10 cliënten zijn geïnformeerd over en 
doorverwezen naar Etenstijd. 

Etenstijd is zeer druk bezocht. 

 

Door de unieke opzet van onze stichting beschikken we over zeer korte lijnen met het Cultureel Centrum en 

gebruiken we graag het organisatietalent en de ervaring die daar aanwezig is. Om die reden is er in 2014 

wederzijds toenadering gezocht om in gezamenlijkheid te werken. De opkomst bij de dag van de 

mantelzorg was bedroevend laag ondanks de grote portefeuille die de organisatie kent en het grote aantal 

uitnodigingen dat verstuurd is. Dit beeld is helaas ook in de buurgemeenten te zien. Voor 2015 zal gekeken 

moeten worden of het organiseren van een verwenavond voor de mantelzorgers wel aansluit bij de 

behoefte van deze doelgroep.  

 

Mantelzorg 

Middel Gepland Resultaat 

Dag van de Mantelzorg 
2014 

Samenwerking Mantelzorgcoach/ ‘t 
Stadsplein: 

 100 mantelzorgers maken gebruik van 
de uitnodiging. 

 ‘t Stadsplein: Inhoudelijke organisatie. 

 MZ Coach: uitnodigen 300 
mantelzorgers. 

Uitgevoerd, het aantal bezoekers 
is niet behaald. Vermoedelijk 
kunnen of willen de 
mantelzorgers geen kostbare tijd 
vrij maken hiervoor. Aantal 
uitnodigingen is in samenwerking 
met de Sociale Verzekeringsbank. 

MamaPlein Jonge moeders praten iedere 
dinsdagochtend met elkaar en hebben 
steun aan elkaar. In samenwerking met. ‘t 
Stadsplein. 

Op dit moment komen er 7 
moeders en 8 kinderen. 
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Fitboxing voor jongeren 10 kwetsbare jongeren zijn in hun kracht 
gezet. Samenwerking met JC Inventas en 
een professionele trainer. 

Subsidie is rond. Dit heeft een 
tijd op zich laten wachten. Nu in 
gesprek met Jeroen, Joost en de 
bootcampcompany hoe de 
invulling eruit komt te zien. 

 

Inventas 
Doelstelling: Opgeleide jongerenwerkers hebben een veilige en informele leeromgeving gecreëerd. Hierbij 
hebben ze gelet op signalen van problematiek bij jongeren. Actief bespreekbaar gemaakt van onderwerpen 
die jongeren aanspreken en waar ze in hun adolescentie mee te maken kunnen krijgen.  
Resultaat: deels behaald 
 
Veilige sfeer is gehandhaafd door duidelijk regels en rollen van jongeren en jongerenwerkers. Hierdoor is 
vertrouwen in de professionals gerealiseerd. Open communicatie zorgt dat verwachtingen van elkaar 
bekend zijn.  
 

Middel Gepland Resultaat 

Protocol aanwezig Jongerenwerkers weten hoe te handelen 
naar aanleiding van het protocol met 
iedere vraag van een jongere en hanteren 
een handleiding. 

Geen protocol aanwezig. 
Afstemming dient nog plaats te 
vinden. 

Kaderweekend  1 kaderweekend georganiseerd en 
uitgevoerd met een divers programma 
m.b.t. teambuilding, samenwerking, 
communiceren, organiseren, 
reflecteren en educatieve onderdelen. 

 Kaderweekend geëvalueerd. 

 Samenwerking/begrip 20 vrijwilligers 
bevorderd. 

 Sociale-, communicatieve- en 
organisatorische vaardigheden 
bevorderd. 

 Jongerenwerkers krijgen inzicht in 
probleemsituaties. 

 Jongerenwerkers begeleiden, waar 
nodig, jongeren naar MDV of (GGZ) 
instelling. 

Kaderweekend is geweest en 
doelstellingen zijn behaald. 
3 jongeren zijn verder begeleidt 
met hun persoonlijke problemen 

Gesprekken met 
jongeren 

Problematiek kenbaar bij jongerenwerkers.  
Jongeren voelen zich veilig en weten wat 
de mogelijkheden zijn om verder stappen 
te ondernemen. 

14 casussen begeleidt 

Gebiedsteamoverleg 10 x casusbespreking en afstemming 
tussen organisaties als MEE, GGD, 
Jeugdzorg, Inventas, Schoolarts, 
Maatschappelijk werk, Centrum Jeugd en 
Gezin, Ambulant Jongerenwerk 

10 overleggen gehad 

 
‘t Stadsplein 
Doelstelling: het verfijnen van het aanbod sociaal-cultureel werk met een maatschappelijk gezicht. 
Resultaat: behaald 
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Middel Gepland Resultaat 

Maatschappelijk 
aanbod 

80% van aanbod heeft 
maatschappelijke belang 

 4 interculturele activiteiten. 

 6 kookworkshops voor jongeren. 

 2 cursussen voor jongeren. 

 1 nieuwe activiteit voor 
alleenstaanden. 

 1 internationaal project 
voorbereiden voor kwetsbare 
jongeren (uitvoeren in 2015). 

85 aanbod % heeft 
maatschappelijk doel, 
2 interculturele activiteiten 
opgezet 
Gebarencafé opgezet 
3 Internationale uitwisselingen 
opgezet. Subsidie aangevraagd en 
gekregen 
 

Samenwerking  
MDV 

Aanbod samen ontwikkelen en 
onderhouden 

 Min. 20 bijeenkomsten jonge 
moeders met professionele 
begeleiding. 

 Min. 10 bijeenkomsten voor 
eenzame ouderen. 

 Zomerprogramma voor kinderen 
en ouderen die niet op vakantie 
gaan.  

Mamaplein structureel aanbod. 
40x gerealiseerd met gem. 7 
moeders en 8 kinderen 
Aanbod eenzame ouderen: 
8x Koffietijd gem. 30 ouderen 
6x Eten -gem. 10 ouderen.  
6 zomerwoensdagen tot. 271 
bezoekers 
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Voorbereiding transities WMO & Jeugd 

De voorbereiding op deze ‘historische’ veranderingen in de zorg was de grootste uitdaging voor het 

afgelopen jaar. Op het moment van schrijven van het jaarplan was er nog veel onduidelijk het schrijven van 

doelstellingen was dan ook niet makkelijk. Hieronder een overzicht van de resultaten waarbij opgemerkt 

dient te worden dat lopende het jaar diverse doelstellingen zijn bijgesteld en / of bijgevoegd. Een 

bestuurlijke visie is gerealiseerd en een overeenstemming hierover met de gemeente ook. Hiermee is de 

belangrijkste doelstelling behaald en een vertrouwen in de toekomst geborgd. Daarnaast is een nog hoger 

doel behaald namelijk het creëren en / of vast houden van een professioneel en gemotiveerd team intern 

en extern met ketenpartners.  

 

MDV 
 

Doelstelling: iedere week komt er een gebiedsteam bij elkaar om de casussen met elkaar door te nemen en 
hier een goed advies over uit te brengen. De gebiedsteam jeugd en volwassenen wisselen elkaar wekelijks 
af. 
Resultaat: gerealiseerd 
 

Middel Gepland Resultaat 

Gebiedsteam 
Maatschappelijke Onderst. 
Voorzitter: Mantelzorgcoach 

5 ketenpartners treffen elkaar 20 x per 
jaar en overleggen over en verdelen 
casuïstiek. Verantwoordelijkheid voor 
goed verloop bijeenkomsten en 
registratie casuïstiek. 

Om de week komt de groep bij 
elkaar, en bespreekt de 
casuïstiek die op dat moment 
speelt. Daarnaast registreert de 
mantelzorgcoach wat voor 
afspraken er gemaakt zijn . 

Gebiedsteam Jeugd 
Voorzitter: CJG Coördinator 

5 ketenpartners treffen elkaar 20 x per 
jaar en overleggen over en verdelen 
casuïstiek. Verantwoordelijkheid voor 
goed verloop en registratie casuïstiek. 

Om de week komt de groep bij 
elkaar, en bespreekt de 
casuïstiek die op dat moment 
speelt. Daarnaast registreert de 
coordinator wat voor afspraken 
er zijn gemaakt. 

 

Middel Gepland Resultaat 

Gebiedsteam 
Maatschappelijke Onderst. 
Deelname: Alg. 
Maatschappelijk werk 

5 ketenpartners en AMW’er zijn bekend 
met casuïstiek en taken worden 
verdeeld. 

De samenwerking wordt 
gezochten dit is zowel zichtbaar 
bij de werkers als naar buiten toe 

Gebiedsteam 
Maatschappelijke Onderst. 
Deelname: WonenPLus 

5 ketenpartners en WonenPlus 
Coördinator zijn bekend met casuïstiek 
en taken worden verdeeld. 

De samenwerking wordt 
gezochten dit is zowel zichtbaar 
bij de werkers als naar buiten toe 
 

Gebiedsteam Jeugd 
Deelname: 
Schoolmaatschappelijk 
werk 

5 ketenpartners en SMW’er zijn bekend 
met casuïstiek en taken worden 
verdeeld. 

De samenwerking wordt gezocht 
en dit is zowel zichtbaar bij de 
werkers als naar buiten toe 

Gebiedsteam Jeugd 
Deelname: Amb. 
Jongerenwerk 

5 ketenpartners en jongerenwerker zijn 
bekend met casuïstiek en taken worden 
verdeeld. 

De samenwerking wordt 
gezochten dit is zowel zichtbaar 
bij de werkers als naar buiten 
toe. 
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Deelname/Initiëren 1 
Gezin/ 1 Plan 
CJG Coördinator 

Organisaties worden ad hoc bijeen 
geroepen om casus tot goed einde te 
brengen. 

1 gezin 1 plan begint echt een 
begrip te worden in Stede Broec. 
De coordinator CJG pakt geregeld 
de voorzittersrol op zich. 

Deelname/Initiëren 1 
Gezin/ 1 Plan 
Alle disciplines 

Organisaties worden ad hoc bijeen 
geroepen om casus tot goed einde te 
brengen. 

De ketenpartners doen beroep 
op welzijn om een 1 gezin 1 plan 
te organiseren. 

 

Middel Gepland Resultaat 

Bestuursvoorstel 
transitieaanpak 
voorbereiden met team 

Bestuursvoorstel is op 15 juni 2014 in 
concept geschreven. 

Begin mei gerealiseerd 

Bestuursvoorstel 
transitieaanpak schrijven 

Bestuursvoorstel is definitief en 
ingediend bij bestuur voor 1 juli 2014. 

idem 
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Inventas en ‘t Stadsplein 
Doelstelling: Een goed en haalbaar WMO aanbod dat past bij ’t Stadsplein, is voorbereid en klaar voor 
implementatie. 
Resultaat: behaald 
 

Middel Gepland Resultaat 

Haalbaarheid 
duidelijk 

Intern WMO beleid is beschreven en 
vastgesteld 

 1e kwartaal gedetailleerde analyse 
WMO. 

 2e kwartaal mogelijkheden binnen 
WMO met mogelijke partners in kaart 
gebracht. 

 1 juli duidelijk wat financieel haalbaar 
is. 

 15 juli besluit wat binnen WMO 
haalbaar is. 

Wel besproken, niet vastgelegd 

Deskundigheid 
medewerkers 

Kennis medewerkers over WMO is up-to-
date 

 Medewerkers worden maandelijks 
bijgepraat over WMO (door MDV 
medewerkers). 

 WMO in agenda teambespreking 
opgenomen. 

Medewerkers zijn 
geïnformeerd en weten wat de 
transities inhouden. 

Voorbereiden WMO 
aanbod 

Aanbod is klaar voor implementatie 

 WMO aanbod is in kaart gebracht. 

 Voorwaarden zijn duidelijk. 

 Partners in kaart gebracht. 

 Overeenstemming met partners. 

3 Brainstormsessies gehouden 
Aanbod is voorbereid 

Deelname seminar 2 medewerkers nemen deel aan 
internationale seminar in februari over EU 
subsidieprogramma ErasmusPlus en 
onderzoeken mogelijkheden om deze in te 
zetten voor WMO aanbod. 

2 medewerkers hebben 
meegedaan aan seminar in 
Finland 
 

Internationaal WMO 
aanbod 

Aanvraag ingediend bij ErasmusPlus 

 ErasmusPlus is bekend onder de 
medewerkers. 

 1 project waarin we als partner 
meedoen. 

 1 aanvraag is ingediend. 

Europese subsidie ErasmusPlus 
is aangevraagd en toegekend 
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Focus op kerntaken 

Doelstelling: personeel krijgt ruimte. Er is een gezonde werkdruk en er is ruimte om te investeren in 
professionele ontwikkeling op de (nieuwe) werkterreinen. 
Status: behaald 
 
Er is veel aandacht voor werkdrukverlaging. Er is kritisch gekeken naar het aanbod en prioriteiten gesteld. 
Activiteiten die veel werk vragen zijn verminderd of stopgezet.  
Aantal uren zijn toch erg beperkt voor het aanbod wat we willen en denken te moeten bieden.  
Er is een stevige strategie om taken aan vrijwilligers over te dragen. Voorlopig levert dat nog geen 
werkdrukvermindering, omdat ze moeten worden ingewerkt, wat eigenlijk meer uren betekent. Wel is de 
verwachting dat op langere termijn dit wel wat ruimte geeft voor de medewerkers.  
 
Deskundigheidbevordering onvoldoende. Internationaal is opgepakt. Twee mensen deden mee aan het 
internationale seminar. Daarna ErasmusPlus presentatie gegeven aan de andere medewerkers.  
 

Middel Gepland Resultaat 

Regulering werkdruk Personeel heeft een gezonde 
werkdruk 

 Per kwartaal teambespreking over 
werkdruk, strategie en actieplan. 

 Overuren worden binnen 1 maand 
opgenomen. 

 Takenlijst beschreven met taken 
die door vrijwilligers kunnen 
worden gedaan. Taken 
overgedragen aan vrijwilligers. 

Regelmatig overleg werkdruk & 
efficiënter werken 
Overuren zijn niet opgenomen 
Wel strak beleid maken overuren  
Deel administratieve taken, PR-
taken, beheertaken en 
schoonmaaktaken overgedragen 
aan vrijwilligers 

 
 

Deskundigheidsbevorde-
ring 

Inventarisatie en opstart van behoefte 
aan professionele ontwikkeling van 
medewerkers 

 Onderzoek naar behoefte en 
mogelijkheden voor professionele 
ontwikkeling. 

 2 medewerkers nemen deel aan 
internationale seminar of training 
om Europese Educatie-programma 
EramusPlus te leren kennen. 

2 medewerkers hebben 
meegedaan aan seminar in 
Finland 
Geen verdere ontwikkeltrajecten 
bekeken 

Training Zandkastelen Medewerkers zijn getraind in de 
toepassing van de methode. Ouders in 
scheiding en hun kinderen zijn 
gesteund. 

2 medewerkers hebben de 
training met succes afgerond 
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MDV 
Ondanks dat er veel veranderingen juist op het gebied van de kerntaken aan gaan komen, gaan we in 2014 

wel door met de activiteiten en werkzaamheden zoals we die altijd hebben gedaan. Dat de beschikbare 

uren hierin een punt van aandacht zijn is bekend. Er gebeurt steeds meer met minder middelen. We zullen 

ons er in 2014  sterk voor maken de kwaliteit te borgen door regelmatig te beoordelen wat wel en niet 

haalbaar is. 

Ambulant Jongerenwerk 

Middel Gepland Resultaat 

Opruimactie zwerfafval 
Streekbos 

Met 20 jongeren zwerfafval opruimen 
voor bewustwording bij en 
imagoverbetering van de jongeren. 
 

Niet behaald, geen animo. Wel 
heeft een groep jongeren de JOP 
in het Nassaupark 
schoongemaakt en opgeknapt 

Deelname aan jeugdoverleg Problemen, knelpunten en 
overlastlocaties zijn gesignaleerd, 
geregistreerd, besproken en de aanpak 
is bepaald. 

Doorlopend proces aan de hand 
van meldingen en de matrix van 
het jeugdoverleg. 

Deelname aan Zorg Advies 
Team / gebiedsteam 

25 probleemjongeren zijn besproken en 
geregistreerd. Hulpverlening is 
opgestart. 

Doorlopend proces. 
Deelgenomen aan 1Gezin1Plan. 

Actief de wijk in 
 
 

60 Meldingen uit de wijk zijn 
aangenomen, besproken, geregistreerd 
en afgehandeld. 

Aantal? 
 
 

Begeleiding/contact 
jongeren 

Regelmatig contact en verdere 
begeleiding jongeren 

Ruim 100 jongeren regelmatig 
gesproken en 26 jongeren actief 
begeleid. 

Algemeen Maatschappelijk Werk 

Middel Gepland Resultaat 

Assertiviteitstraining Minimaal 8 deelnemers zijn ‘in de  
eigen kracht gezet’ na afronding van 
 de training. 

Niet voldoende aanmeldingen 
geweest in 2014 om de 2 
geplande trainingen te draaien. 

Cursus rouwverwerking Minimaal 8 deelnemers zijn gesteund  
bij verliesverwerking. 

Niet voldoende aanmeldingen. 

Beheer website  
(F. Spring in ’t Veld) 

Website wordt maandelijks ‘up to  
date’ gebracht. 

Website was up-to-date in 
2014. 

WonenPlus 

Middel Gepland Resultaat 

Uitvoering bestaand 
aanbod 

350 abonnees zijn voorzien in 
praktische dienstverlening. 

Eind 2014 had WonenPlus 679 
abonnees. 

Openingstijden, bezetting 
WonenPlus 

Ombouw naar nieuwe tijden en 
werkwijze is voltooid, 5 nieuwe 
vrijwilligers zijn op het servicepunt 
aangesteld voor 1 augustus. 

30 

Begeleiding stagiaires Maximaal 2 stagiaires doorlopen hun 
stage met goed gevolg. 

In 2014 twee stagiaires gehad. 
1 mbo-stagiaire en 1 hbo-
stagiaire. De hbo-stagiaire gaat 
thuis bij 1 cliënt van het 
Maatjesproject langs. 
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Centrum voor Jeugd & Gezin 

Middel Gepland Resultaat 

Herhalingstraining 1 Gezin/1 
Plan aanbieden aan 
partners 

Partners zijn getraind om te werken 
met de methode. Methode wordt 
actief ingezet. 

Wordt aangeboden door de regio 
in 2015 

Organiseren/initiëren 
trainingen voor inwoners 
van Stede Broec 

Puber-/oudercursus, 
assertiviteitstraining voor kinderen en 
jongeren, Triple P. 

Puber/oudercursus in 
samenwerking met de GGD en de 
schoolmaatschappelijk werkster 
is gerealiseerd. 
Assertiviteitstraining wordt met 
de Fitboxing opgezet. 

Bijeenkomst voor lokaal 
actieve ketenparters 

Ketenpartners zijn geïnformeerd over 
de werkwijze van de gebiedsteams. 

De ketenpartners worden 
wekelijks op de hoogte gehouden 
van de nieuwe ontwikkelingen 
van de beide gebiedsteams. 

Mantelzorgondersteuning 

Middel Gepland Resultaat 

Training de Zorg de Baas 20 mantelzorgers kunnen beter 
omgaan met de combinatie zorg en 
sociale omgeving. 

Training is niet gerealiseerd 

Training Combineren Zorg 
en Werk 

20 mantelzorgers kunnen beter 
omgaan met de combinatie zorg en 
werk. 

Gerealiseerd, portefeuille is vele 
malen groter 

Inzet vrijwilliger bij 
groepsbegeleiding 

2 vrijwilligers zijn gevonden en ingezet 
als groepsleiding. 

De groep zat in 2014 nog in de 
opstartfase. Er waren nog geen 
bezoekers 
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Inventas 
Doelstelling: door middel van het betrekken van jongeren bij het organiseren, meer bezoekers bereiken en 

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de vaardigheden van jongeren. Hierbij wordt de CJG-functie 

van het jongerencentrum gerealiseerd doordat de jongerenwerkers regelmatig in contact staan met 

jongeren. 

Resultaat: deels behaald 

Veel jongeren zijn wel betrokken bij activiteiten, maar de bezoekersaantallen blijven nog achter. Heeft te 

maken met het feit dat jongerenparticipatie niet altijd leidt tot een succesvolle activiteit. Het regelmatige 

contact is in het einde van het jaar minder geworden, aangezien er besloten was dat jongerenwerkers  

‘s avonds minder konden werken. Scholieren worden actief betrokken met Praktijkschool bij Afterscool, dat 

een groot succes is. 

Middel Gepland Resultaat 

Gesprekken met 
vrijwilligers 

35 evaluaties met vrijwilligers waardoor 
individueel bekend is wat de leerdoelen zijn 
Eventuele signalen worden opgepakt en 
ondersteund/begeleid. 

Met alle vrijwilligers zijn 
gesprekken geweest 

Jongerenparticipatie 8 groepen jongeren van gemiddeld 4 
jongeren hebben 75 overleggen om 15 
activiteiten te bedenken en voor te 
bereiden. Jongeren begeleid en 
vaardigheden opgedaan. Trekt 750 
bezoekers. 

8 groepen jongeren van gem. 4 
personen zijn begeleid en 
hebben 15 activiteiten 
georganiseerd met een 
bezoekersaantal van 550 

Projecten Opgezet en uitgevoerd: 

 1 sportactiviteit 

 1 gezamenlijk project(en) 

1 gezamenlijk project uitgevoerd 
met sport 
 

Vacatures MaS 3 stageplaatsen gemaakt i.s.m. 
vrijwilligerscentrale taken en inschrijving 
duidelijk. 

3 vacatures online 

Begeleiding MaS  met 16 scholieren 48 vergaderingen en 
6 activiteit uitgevoerd. 

 35 scholieren in aanraking gekomen 
met vrijwilligerswerk. 

 Jongerencentrum en manier van 
werken bekend bij 35 scholieren. 

 16 maatschappelijke stagiaires hebben 
organisatorische vaardigheden 
opgedaan. 

6 activiteiten uitgevoerd met 21 
scholieren en 48 vergaderingen 
120 scholieren bekend met JC 
Inventas 
 

AftersCool/West 
Frisfeest 

Techniek en ruimte gebruiksklaar voor 40 
activiteiten. 15x publiciteit gemaakt en 
verspreid. 10 tot 50 bezoekers per keer. 

24 activiteiten en 8 west 
frisfeesten met 20 bezoekers. 
Gemiddeld 5 bezoekers bij 
Afterscool, vanaf samenwerking 
met praktijkschool in september 
2014, 15 scholieren 

Instrueren MBO-
stagiaires 
 

2 of 3 MBO-stagiaires klaar voor begeleiden 
maatschappelijke stagiaires en het 
organiseren van activiteiten. 

2 stagiaires begeleiden 3 
groepjes MaS voor 3 activiteiten 
 

Sociaal emotionele 
begeleiding jongeren 

Sociaal emotionele begeleiding op locatie of 
doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties 

40 jongeren ondersteund 
waarvan 9 jongeren 
doorverwezen. 
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‘t Stadsplein 
De samenwerking met STEPS loopt prima en de samenwerking wordt steeds beter en efficiënter. 
Daardoor is er op kantoor en onder de vrijwilligers meer rust, balans. en duidelijkheid. 
 
De werkdruk is nog steeds hoog en daarom is er niet altijd voldoende tijd genomen om aan ontwikkeling 
van visie op kerntaken te werken, maar er is wel vooruitgang geboekt. 
Kerntaken: 
- Sociaal-cultureel aanbod voor alle doelgroepen. 
- Sociale activering en participatie kwetsbare groepen. 
- Ondersteuning van persoonlijke en sociale ontwikkeling van bezoekers en vrijwilligers. 
- Ontmoeting & dialoog. 
 
Doelstelling: personeel krijgt ruimte. Er is een gezonde werkdruk en er is ruimte om te investeren in 
professionele ontwikkeling op de (nieuwe) werkterreinen. 
Status: behaald 
 
 

Middel Gepland Resultaat 

Visie herzien Beleid is herzien, beschreven en 
vastgesteld 

 4x overleg met team. 

 4x overleg met manager. 

 Voorstel beschreven. 

 Voorstel goedgekeurd door 
bestuur. 

Brainstorm geweest, moet 
verder ontwikkeld worden. 4x 
overleg geweest met team.  
Niet vastgelegd en niet door 
bestuur goedgekeurd  

Samenwerking met STEPS Taken en afspraken tussen STEPS en 
’t Stadsplein zijn duidelijk verdeeld 

 Wekelijks overleg tussen 
coördinatoren. 

 Taken worden herzien en 
vastgelegd. 

 Protocollen geschreven en 
geïmplementeerd voor 
schoonmaak, kassagebruik en 
techniek. 

Tweewekelijks overleg geweest. 
Opzet balie/ kantooroverleg; 
verdeling taken en 
verantwoordelijkheden. 
Gestart met protocollen 
schoonmaak en baliewerk.  

Aanpassen aanbod Aanbod is haalbaar met voldoende 
begeleiding voor vrijwilligers 

 Aanbod is geanalyseerd en is 
beschreven. 

 Behoefte is geanalyseerd en is 
beschreven. 

 Min. 5 cursussen en projecten 
gestopt. 

 Min. 10 nieuwe workshops 
aangeboden. 

Aanbod en behoefte 
geanalyseerd, niet beschreven. 
5 cursussen gestopt. 11 nieuwe 
workshops aangeboden  
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Bijlage 1, Activiteitenaanbod Inventas 2014 

Middel Gepland Resultaat 

Debattle 3 middelbare scholen, waarbij 75 scholieren 
betrokken zijn gaan aan de hand van 
stellingen met elkaar in discussie. 

Is afgelast in verband met 
stoppen van roze netwerk met de 
organisatie.  

Cursus streetdance  8x cursusdagen gegeven. 
10 deelnemers per keer. 

Te weinig animo. 

2x Cursus DJ 8x cursus gegeven, 
6 deelnemers per keer. 

4x cursus gegeven (beginners, 
gevorderden) 6 deelnemers/keer 

Cursus Visagie & 
Hairstyling 

6x cursusdagen gegeven, 
8 deelnemers per keer. 

Te weinig animo 

Cursus Graffiti 8x cursus gegeven, 
8 deelnemers per keer. 

8x cursus gegeven met 
11 deelnemers 

Open café/gamenight 14x open voor jongeren, 
bezoekersaantal 20 per keer. 

14 game nights/open café 
geweest Gemiddeld 20 bezoekers 

AftersCool Tieners hebben een plek. Samenwerking met 
Praktijkschool, 40 x 10 bezoekers 

40 activiteiten, 5 deelnemers 
gemiddeld. Vanaf oktober nieuwe 
aanpak met gemiddeld 15 tieners 
of meer. Samenwerking met 
Praktijkschool loopt prima. 

West Fris feest Feestavond voor tieners, 
9x 40 bezoekers. 

9x georganiseerd, gemiddeld. 20 
bezoekers. 

Jongerenparticipatie 
 

 House 5 x 100 bezoekers. 

 Rainbow Party 3 x 50 bezoekers. 

 Hiphop 2 x 30 bezoekers. 

 Diverse andere activiteiten, 
4 x 40 bezoekers. 

 5x house 60 bezoekers. 

 Rainbowparty 3 x 55 
bezoekers. 

 After X-mas met 21 
bezoekers. 

 Punkify 27 bezoekers. 

 Urban Vybez. 

 Clouds over Inventas 64 
bezoekers. 

Live Stage Avond voor beginnende artiesten 
10 x 25 bezoekers 

8 avonden georganiseerd met 10 
bezoekers (loopt terug) 

Kick OFF Battles  Bandbattle 

 DJ/rapbattle 

 Zangbattle 

 Dancebattle 
2 x 50 bezoekers 

 Bandbattle 86 bezoekers 

 DJ battle 56 bezoekers 

 Zangbattle 48 bezoekers 

 Dancebattle ging niet door  

Netwerk activiteiten  Schoolfeesten 5 x 150 bezoekers 

 Organisaties 2 x 50 bezoekers 

 Training Kinderbescherming en 
dergelijke, 2 cliënten 

 Cursus CJG 1 x 10 cursisten 

 5 schoolfeesten geweest x 
150 bezoekers 

 2 jongerenparty’s 

 Kinderbescherming heeft 
andere plek gevonden 

 Cursus CJG plaats gevonden 
12 cursisten 

Rondje Cultuur  Martinus 4 x 60 bezoekers 

 Clusius 1 x 60 bezoekers 

 5 x 60 scholieren Rondje 
Cultuur workshop rap 
gekregen. 

 1 x 60 bezoekers workshop 
gekregen 
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Kunstbende  Aanraking komen met artistieke 
vaardigheden 1 x 150 bezoekers. 
Samenwerking met Clusius College 

 150 scholieren van het 
Clusius College hebben 3 
verschillende workshops 
gehad met presentatie 

Vrijwilligersvergaderi
ngen 

10 x 20 vrijwilligers 
75 x 5 vrijwilligers (jongerenparticipatie) 

10 x 25 vrijwilligers 
75 x 4 vrijwilligers 

Coördinatoren 
vergaderingen 

10 x 5 vrijwilligers 10 x 5 vrijwilligers 

Vrijwilligersuitjes 2 x 20 vrijwilligers 2 x 20 vrijwilligers 

Kaderweekend 1 x 20 vrijwilligers Educatief weekend weg met 20 
vrijwilligers 

Kick Off! 1 x 75 bezoekers, ouders en jongeren Gevarieerd programma 

Overige activiteiten 3 x 50 bezoekers 5x puber-oudercursus 14 ouders 
1x Leren signaleren 18 
medewerkers 
Alles Kidz 3x workshopmiddag 
georganiseerd 32 bezoekers 
1x feestavond 
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Bijlage 2, Activiteitenaanbod ’t Stadsplein 2014 

 

Middel Gepland Resultaat 

Kinderen/ jongeren:   
Hobbyinstuif 20 dagdelen x 25 

kinderen 
20 dagdelen totaal 526 kinderen 

Modelbouw 40 dagdelen x 15 
kinderen/jongeren 

23 dagdelen totaal 277 kinderen 

Kinderkoken 6 dagdelen x 5 kinderen 3 dagdelen totaal 28 kinderen 

Omgaan met geld (nieuw) 2 dagdelen x 6 jongeren Vervallen in verband met 
weinig animo 

Leren solliciteren (nieuw) 2 dagdelen x 6 jongeren Vervallen in verband met 
weinig animo 

Diverse workshops kinderen 10 workshops x 5 
kinderen 

8 workshops totaal 78 kinderen 

Diverse workshops jongeren 
 

8 workshops x 6 jongeren Vervallen in verband met 
weinig animo 

 
Volwassenen Activiteiten: 

  

Biljarten (6 clubs) 260 dagdelen x 15 
volwassenen/senioren 

125 dagdelen totaal 1.371 
deelnemers 

Biljarten wedstrijden (3 teams) 36 dagdelen x 4 
volwassenen/senioren 

9 dagdelen x totaal 129 
deelnemers 

Klaverjassen (3 clubs) 44 dagdelen x 24 
volwassenen/senioren 

125 dagdelen totaal 1.546 
deelnemers 

Koersbal 36 dagdelen x 20 
senioren 

20 dagdelen totaal 435 
deelnemers 

Kunstkring 44 dagdelen x 12 
volwassenen/senioren 

21 dagdelen totaal 158 
deelnemers 

Modelbouw 40 dagdelen x 10 
volwassenen/senioren 

23 dagdelen 156 deelnemers +  
13 dagdelen 95 deelnemers  

Naaicursus 16 dagdelen x 5 vrouwen  

Rommelmarkt 9 dagdelen x 150 
bezoekers 

5 dagdelen 1.360 bezoekers 

Sjoelen 32 dagdelen x 14 
senioren 

20 dagdelen totaal 212 
deelnemers 

Vrij dansen 40 dagdelen x 15 
volwassenen 

23 dagdelen totaal 374 
deelnemers 

Zondag Koffietijd 
 

10 dagdelen x 25 
senioren 

5 dagdelen, totaal 159 
deelnemers 

Volwassenen Cursussen:   

Duits conversatie 20 lessen x 7 cursisten 10 lessen x totaal 86 cursisten 

Engels (niveau 1 – 4) 40 lessen x 7 cursisten 20 lessen totaal114 cursisten 

Frans conversatie 20 lessen x 6 cursisten 20 lessen totaal 158 cursisten 

Fietsles   
 

15 lessen x 3 cursisten 5 lessen totaal 15 cursisten 

Kookclub basis 6 lessen x 6 cursisten 0 

Kookclub culinair 20 lessen x 8 cursisten 0 

Nederlands conversatie 15 lessen x 8 cursisten 19 lessen tot.l 112 deelnemers 

Nederlands gebarentaal 24 lessen x 7 cursisten Onvoldoende aanmeldingen 



 

Stichting Welzijn Stede Broec   27     Jaarverslag 2014 

Relativeren Onvoldoende 
aanmeldingen 

Onvoldoende aanmeldingen 

Spaans conversatie (niveau 1-3) 40 lessen x 8 cursisten Niet aangeboden 

Intercultureel koken 5 dagdelen x 10 cursisten 4 dagdelen x 49 cursisten 

Nieuwe cursussen (min. 2) 20 lessen x 8 cursisten 2 cursussen totaal 15 cursisten 

Workshops (div) 16 workshops x 6 
cursisten 

19 workshops, totaal. 232 
deelnemers 

Evenementen:   

Biljartkampioenschappen 8 dagdelen x 25 
senioren/volwassenen 

6 dagdelen, totaal 274 
deelnemers 

Klaverjastoernooien 4 dagdelen x 80 
senioren/ volwassenen 

4 dagdelen x 300 senioren 

Nationale Buitenspeeldag 2 dagdelen x 400 
kinderen + 200 
volwassenen 

2 dagdelen x 310 kinderen + 
160 (groot)ouders 

Interculturele Proeverij 1 dagdeel x 150 
bezoekers 

1 dagdeel x 130 bezoekers 

Projecten   

Zomerprogramma 8 dagdelen x 50 
deelnemers 

6 dagdelen totaal 271 
deelnemers 

AllesKidz 40 dagdelen x 15 
kinderen 

18 dagdelen totaal 211 
kinderen 

Internationaal project  Subsidie aangevraagd, 
bijeenkomsten gestart 

Ondersteuning   

Coachen stagiaires  32 dagdelen x 4 stagiaires 

Coachen vrijwilligers  12 dagdelen x 3 nieuwe 
vrijwilligers 

Ondersteuning barcoördinator  0 

Barvergaderingen  8 dagdelen totaal 27 
vrijwilligers 

Vrijwilligersbijeenkomsten  4 dagdelen totaal 205 
vrijwilligers 
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Bijlage 3, Cijfers Wonen Plus Stede Broec 2014 

 

 

Abonnees: 
Aantal abonnees per 1-1-2014: 676 
Aantal abonnees per 31-12-2014: 679 
 
Vrijwilligers: 
Aantal vrijwilligers per 1-1-2014: 75 
Aantal vrijwilligers per 31-12-2014: 83 
 
Uitgevoerde diensten door vrijwilligers van WonenPlus: 
Administratie (eenmalig of structurele hulp 1 keer per week of 2 weken): 366 
Klussen in huis: 125 
Computerondersteuning: 12 
Boodschappen eenmalig: 48 
Structureel boodschappen doen ( 1 keer per week): 4 klanten (dus in totaal 208 enkele boodschappen 
klussen). 
Vervoer (eenmalig of structureel (iedere week of 2 keer per week): 563 
Tuinklussen: 327 
Maatjesproject: 25 klanten die wekelijks worden bezocht. 
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Bijlage 4, Overzicht maatschappelijke dienstverlening locatie Stationslaan 
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Totaaloverzicht 2014 per kwartaal baliecontacten, nieuwe aanmeldingen en totaal aantal klanten 

 

 

 
 
Totaaloverzicht 2014 per kwartaal aantal klanten gesplitst in leeftijdscategorie: jeugd tot 23 jaar, volwassenen/senioren vanaf 23 jaar 
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