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Inleiding 

 

Dit jaarverslag geeft zowel een inkijk in de klantgerichte 
activiteiten van onze medewerkers en vrijwilligers als het 
kwaliteitsmanagementsysteem van Welcom. Het bevat vooral 
veel cijfermateriaal. Bijzondere activiteiten en verhalen worden 
opgenomen in de publieksversie, die online verschijnt op 
www.iedereenwelcom.nl. 
 
Welcom rapporteert per tertiaal aan de gemeente Montferland 

over de activiteiten en prestaties. In de tertiaalrapportages 

worden alle details, analyses en verbetermaatregelen 

opgenomen. Voor sommige producten gelden andere financiers. 

Aan deze opdrachtgevers wordt ook gerapporteerd op 

detailniveau. 

 

 

 

http://www.iedereenwelcom.nl/
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Thema 1: TALENTONTWIKKELING 
 

Talentenhuis 

 
Het Talentenhuis biedt voorzieningen die aansluiten op de specifieke behoeften van jongeren. Er is 
bijzondere aandacht voor de zogenoemde kanszoekende doelgroep: jongeren met een lage 
sociaaleconomische status en een laag opleidingsniveau. Talentontwikkeling richt zich ook op jongeren uit 
de bijzondere groepen (in het kader van inclusie) en kan daarbij een ‘voorliggende voorziening’ zijn. 
 

 

 

Talentenhuizen vóór de corona-maatregelen 
In de maanden januari, februari en in de eerste helft van maart kwamen de bekende groepen binnen in het  
Talentenhuis, iedere keer in een wisselende samenstelling. Ook heeft het jongerenwerk nieuwe jongeren 
mogen verwelkomen. 21 van hen hebben een participatieve bijdrage geleverd. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van vier nieuwjaarsactiviteiten (op beide locaties twee), de Carnavalsdisco en een Valentijnsparty.  
 
Doordat zij dit zelf – met ondersteuning van de jongerencoaches – hebben georganiseerd, heeft het 
jongerenwerk in de Talentenhuizen een groot aantal gasten mogen ontvangen. Waaronder jongeren die 
normaliter niet in de Talentenhuizen komen.  
 
Andere activiteiten  
Een aantal vaste activiteiten is gestart en op alternatieve wijze voortgezet. De activiteit ‘keukenhelden’ is op 
beide locaties drie keer gehouden. Hierna sloeg de coronacrisis toe en kon het niet meer doorgaan. De Sjors 
Sportief-activiteiten die gepland stonden in april en mei waren een high tea voor eenzame/alleenstaande 
mensen en een dj-workshop. Voor beide events hadden zich veel jongeren aangemeld.  
 
Een aantal jongeren heeft individuele coaching ontvangen op de volgende onderwerpen: schoolkeuzes, 
toekomstbeeld, werk, vervolgstudie, vrijetijdsbesteding, sociaal netwerk, pesten, zelfbeeld, zelfstandig 
wonen, moeilijke thuissituatie en relaties. De ondersteuning was gericht op jongeren van 11 tot en met 20 jaar. 
Het Sociaal Team en de jongerencoaches werken bij specifieke gevallen samen. In het afgelopen tertiaal was 
dit voor vier jongeren het geval. 
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Ondersteunen en ontwikkelen van talent en jongereninitiatieven 
 

 Een 12-jarig meisje heeft haar 
danstalent laten zien en dit overgebracht 
door zelf een dansworkshop te geven aan 
leeftijdsgenoten. Ze werd begeleid door de 
jongerencoach met betrekking tot de 
opbouw van de workshop, het voor een groep 
staan, het overbrengen van je kwaliteiten, het 
orde houden in een groep en stage 
performance. 
 

 Voor de high tea, georganiseerd door 
Sjors Sportief, hadden zich 37 jongeren 
aangemeld. Omdat deze activiteit niet door 
kon gaan vanwege corona, hebben een 
aantal meiden (naar aanleiding van het 
Talentenhuis-filmpje) het initiatief genomen 
om toch een high tea te organiseren op een 
andere manier. Na indiening van het plan bij 
‘Ik ben Geweldig’ kregen ze groen licht en 
budget om de activiteit uit te voeren in mei. 
 

 
 Naar aanleiding van individuele coaching 
hebben twee meiden besloten om mensen 
met een beperking, die in een woongroep in 
’s-Heerenberg wonen, een hart onder de riem 
te steken. Ze hebben hun talent voor 
tekenen ingezet en schilderijtjes gemaakt 
voor de bewoners van de woongroep.  
 

 Twee jongeren van onder de 18 wilden 
graag een sportactiviteit organiseren voor 
leeftijdsgenoten: glow-in-the-dark-voetbal 
en -trefbal. De jongerencoach heeft ze op 
weg geholpen door stap voor stap te bekijken 
waar ze aan moesten denken. De begroting 
en spelbeschrijvingen zijn klaar. Er wordt 
contact gelegd met de Nevelhorst om het uit 
te voeren. 
 
 
 Een 18-jarige jongen is via het Sociaal 
Team in contact gebracht met de coaches. 
Zijn talent voor tekenen is uitgelicht en hij is 
gestimuleerd hier iets mee te doen: een 
workshop geven aan kinderen uit groep 7 en 
8. Voor hem een hele stap, aangezien hij 
introvert is. In de voorbereiding is hij 
gecoacht. De workshop is al twee keer 
volgeboekt, een groot succes! 
 

Via social media is er ingezet op: 
 
 

 Voorlichting over coronarichtlijnen 
 
 Keukenhelden Live. Via een 

livestream konden jongeren 
meekoken met twee talentcoaches 

om zo een heerlijke maaltijd bereiden 
voor hun ouders, broertjes en zusjes.  

 
 

 Online activiteiten om contact te 
leggen met jongeren die we nog niet 

kennen. En om contact te 
onderhouden met de reeds bekende 
jongeren. Dit om verveling tegen te 

gaan en een luisterend oor te bieden.  
 

 Een interviewreeks waarin voor 
jongeren aansprekende mensen 

worden geïnterviewd. Jeugdagent 
Nienke mocht de spits afbijten. 

 

 Talentonwikkeling door diverse 
challenges. En door een 

promotiefilmpje aan te bieden over 
‘Ik Ben Geweldig’ via social media en 
op de Montferlandse basisscholen. 

 

 WhatsApp. Dit gebruiken we 
dagelijks om contact te onderhouden 

met de jongeren die bij ons bekend 
zijn. Zo blijven we goed in beeld en 
weten de jongeren ons te vinden. 

 
 

 Berichten en filmpjes op Facebook 
en Instagram. Over de mogelijkheden 

voor ondersteuning die we ook in 
coronatijd bieden. 
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Talent in de klas 
In drie kernen zijn docenten van groep 8 benaderd met de vraag of het jongerenwerk een presentatie in de les 
mocht geven over het talentontwikkelingsprogramma ‘Ik ben Geweldig’. Hierbij gaan jongeren een initiatief 
uitvoeren voor bewoners uit hun eigen gemeente. Alle drie de scholen hebben hier positief op gereageerd. Bij 
één school mocht de presentatie fysiek plaatsvinden – hoewel dit helaas niet mogelijk bleek vanwege de 
lockdown – en op twee scholen digitaal. Daarvoor is een filmpje gemaakt die in de klassen getoond is.  
 
Talentenhuizen tijdens corona online 
De fysieke talentenhuizen zijn sinds de coronacrisis begon gedeeltelijk gesloten geweest voor jongeren. 
Daarentegen is het online jongerenwerk sterk doorontwikkeld. Voorlichting, talentontwikkeling, coaching, het 
activiteitenaanbod en het contact leggen en onderhouden met de jongeren gebeurt nu voornamelijk 
telefonisch en online. 
 
Omdat de Talentenhuizen in december weer dicht 
moesten, is door de gemeente besloten het spel Hunted in 
te kopen. Hieraan konden jongeren tussen de 11 en 18 jaar 
meedoen. In samenwerking met de jongerencoaches is de 
PR verzorgd, zijn vrijwilligers geworven, aanmeldingen 
bijgehouden en het spel op drie dagen op vijf plekken in de 
gemeente aangeboden. De deelnemers waren erg 
enthousiast. Enkelen hebben meerdere dagen 
meegedaan. Wethouder Ruth Mijnen heeft in bijzijn van 
een jongerencoach de prijs aan de winnaars overhandigd.  
 
Zichtbaarder in de kernen 
Tijdens de lockdown is aandacht besteed aan het maken van een PR-strategie om in de kleine kernen 
zichtbaarder te worden. En om als jongerenwerk meer in te zetten op jongereninitiatieven/talentontwikkeling. 
In januari werd de eerste uitvoerende stap gezet. In de drie kleine kernen hebben de jongerencoaches de 
inwoners aangesproken om te onderzoeken waar de behoefte ligt en welke hiaten er zijn inzake de jeugd.  
 
Er werden gesprekken gevoerd met zowel ouderen, mensen van middelbare leeftijd als jongeren. Ieder heeft 
op zijn/haar beurt een kijk op jongeren, hun behoeftes en mogelijkheden. Ook kunnen opa’s, oma’s, vaders en 
moeders een activerende rol hebben. Daarom zetten we hen ook in om de jeugd in beweging te krijgen. 
 
Individuele coaching tijdens de coronacrisis 
De individuele coaching is gedurende de coronacrisis gewoon doorgegaan, voornamelijk via (beeld)bellen. 
Waar nodig/mogelijk is er een-op-een fysiek afgesproken. Hierbij is zorgvuldig gelet op de RIVM-richtlijnen. In 
samenwerking met de gemeente is er een noodopvang ontwikkeld voor jongeren die in de knel zijn gekomen. 
Vanwege hun schoolwerk en/of een lastige thuissituatie. Per locatie waren er twee momenten per week 
beschikbaar waarbij er maximaal vier jongeren en twee begeleiders aanwezig konden zijn. 
 
 

 2018 2019 2020 Jaarplan 
2020 

Aantal jongeren dat individueel is ondersteund door 
jongerencoaches (exclusief ambulant werk) 

68 46 57 20 

Totaal aantal unieke jongeren dat participeert in het 
jongerenwerk en activiteiten helpt organiseren 

  40 20 

Aantal ondersteunde jongereninitiatieven in de kernen 
en wijken 

 4 6 4 
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Informatie en voorlichting  

 
Het informeren van jongeren en het geven van voorlichting aan groepen jeugd en jongeren in de leeftijd van 
11 tot en met 23 jaar. Met het doel hen in staat te stellen zelf beslissingen te nemen op basis van accurate en 
actuele informatie. Gezien het preventieve karakter van de voorlichting en de ontvankelijkheid van de 
doelgroep, worden de groepen 7 en 8 van de basisschool beoogd (Peer2Parent).  
 

 
In 2020 stond op de planning de Peer2Parent-methode in te zetten bij de vuurwerkvoorlichting en tijdens de 
ouderavonden. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om ouders bij elkaar te brengen. Er is 
daarom een alternatief bedacht, dat in 2021 zal worden uitgevoerd.  
 
Tijdens Peer2Parent-voorlichtingen worden jongeren opgeroepen hun talent in te zetten bij het maken van 
interactieve filmpjes over thema’s als mediawijsheid en loverboys. Deze filmpjes worden vervolgens online 
verspreid onder ouders.  
 
De vuurwerkvoorlichting is op een aantal scholen doorgegaan ondanks de aangescherpte coronamaatregelen. 
In dertien klassen is een fysieke voorlichting gegeven en op drie scholen is dit middels een filmpje gedaan.   
 
Activiteiten rond de Week tegen Pesten: 

 In de filmzaal van het Barghse Huus is Spijt gedraaid, en indrukwekkende film waar de jongeren een 
brok van in hun keel kregen. Na afloop is er nagepraat. Jongeren konden gratis deelnemen. 

 Er is een inloopavond georganiseerd met de mogelijkheid te praten over pestgedrag in je (in)directe 
omgeving. Zowel ouders als jongeren waren welkom. Het leverde waardevolle gesprekken op. 

 
Er is online veel informatie gegeven over de coronamaatregelen, waaronder berichten over een juist gebruik 
van mondkapjes. Ook plaatsten we een kerst- en nieuwjaarsgroet, waarin de politie, boa, straathoekwerker 
en jongerencoaches de jongeren toespraken. 
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Ambulant jongerenwerk 
 
Het veldwerk en straatwerk (‘Direct erop af!’) hebben als doel ervoor te zorgen dat: 
- minder jeugdigen en jongvolwassenen in een sociaal isolement raken 
- zij de dynamiek van de complexe samenleving beter aankunnen 
- de jongeren een groter sociaal netwerk opbouwen 
- en betrokken worden bij het Talentenhuis 
 

 
 2018 2019 2020 Jaarplan 

2020 

Contacten met jongeren  1808 1863 1828 1000 

     waarvan intensief  126 114 114 100 

Totaal aantal groepen waarmee contact is gelegd 13* 9* 23 6 

Aantal jongeren dat individueel is ondersteund  47 45 23 20 

Aantal projecten op verschillende locaties (in 
afstemming met het risico-overleg jeugd) 

2 0 2 4 

* unieke groepen op jaarbasis 
 
Het ambulante werk verdubbelde hun bereik bijna ten opzichte van de streefcijfers. Een korte toelichting: 
 

 Een grote groep jongeren die overlast veroorzaakt op het Mariaschoolplein is in kaart gebracht met 
de nieuwe methode van de straatwerktraining-app. De groep is nu als geheel in beeld en de 
individuen in de groep zijn gemonitord. Hier zijn een aantal interventies op gebaseerd. 

 

 Jongerenwerk, boa’s, politie en gemeente hebben aangebeld bij ouders om een brief van de 
burgemeester te overhandigen en in gesprek te gaan met zowel ouder als kind. Het heeft waardevolle 
informatie opgeleverd en intensievere contacten. Ook is een deel van de groep daarna niet meer op 
straat gesignaleerd. De groep die nog steeds op straat te vinden is, is wekelijks twee tot drie keer 
bezocht. We gaan vaak met hen in gesprek, letten op de groepsprocessen en plegen interventies 
wanneer nodig. 

 

 Jongeren uit de groep hebben we in kleine groepjes gesproken over hun wensen. Een plek om droog 
te kunnen staan/zitten en waar wifi is, was de algehele wens. Het liefst zien ze dat Finally vaker 
opengaat. Ook de mogelijkheid tot het geschikt maken van de JOP is besproken. Alle input is 
genoteerd, binnen de werkgroep worden de volgende stappen besproken. 

 

 Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de directeur van de Mariaschool en individuele jongeren.  
 

 Jongerenwerk heeft contact gehad met de voetbalvereniging na een melding over (geluids)overlast  
bij het panna-veldje in Kilder. Jongeren hangen er ’s avonds rond, hebben muziek aan en schieten 
ballen in de tuin bij de buren. In overleg is besloten dat de jongerencoach dit oppakt. Er is besproken 
dat de jongerencoach een band opbouwt met de jeugd en vanuit die relatie de jeugd activeert om iets 
aan de geluidsoverlast te doen.   

 

 Vanwege de lockdown is besloten om als jongerencoach op oudejaarsdag ook de straat op te gaan.  
Er zijn daarbij enkele groepjes jongeren aangetroffen. Ook zijn er oliebollen uitgedeeld en is er 
gesproken over de overlast in de woonwijken. De jongeren zijn op hun verantwoordelijkheid 
gewezen, waarop ze een andere plek opzochten waar minder overlast ervaren zou worden.  
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Risico overleg jeugd Montferland 
 
De jongerencoaches richten zich op het snel herkennen en signaleren van problemen bij/met jongeren, in 
het kader van preventie en zorg. Netwerkoverleg voorziet in een betere afstemming van de partijen die 
betrokken zijn bij de jeugd. 
 

 

 2018 2019 2020 Jaarplan 2020 

Aantal bijeenkomsten Montferland 22 12 9 10 

Deelname werkgroepen -  8 pm 
 

Er is besloten om in de werkgroepen ’s Heerenberg Mariaschool en de werkgroep Didam Risicojeugd aan de 

slag te gaan, aangezien daar een zwaartepunt ligt. Er is een goede structuur opgezet, wat de samenwerking 

met politie, boa’s, gemeente en Welcom verstevigt. Voor de risicogroepen is een straatwerk-app aangemaakt, 

waarin iedereen van de werkgroep rapporteert over de risicogroepen. Vanuit deze rapportages worden de 

interventies gezamenlijk bepaald, zowel op groepsniveau als over individuele jongeren. Er is in 2020 een 

goede afstemming onder de partners geweest. 

 

 

Met trots constateren wij dat de zichtbaarheid van de combinatiefunctionarissen in 2020 enorm is vergroot, 

ondanks de beperkingen vanwege de coronamaatregelen. Digitale werkwijzen hebben een grote rol gespeeld 

bij het nog preventiever kunnen werken.  

 

Met vlogs een kijkje in de keuken 

In tijden van corona verplaatst veel zich naar online, zo ook de combinatiefunctionarissen van Montferland. 
Om de inwoners meer feeling te geven met in het werk van de combifuncties, zijn we begonnen met het 
vloggen (video-bloggen) over onze werkzaamheden. Gymmeester Siebe en sportcoördinator Guido beten de 
spits af. 
  

Beweegchallenges 

De combinatiefuncties sport zijn gedurende de coronacrisis online erg actief geweest met Beweegchallenges. 

Beweegchallenges zijn korte, snelle, vindingrijke en originele beweegopdrachten om het sporten en bewegen 

van kinderen te stimuleren. Via social media  zijn de uitdagingen de huiskamers in geslingerd. 

 

Dankzij de promotie in samenwerking met de basisscholen was het bereik groot en hebben kinderen én hun 

ouders op een veilige manier kunnen bewegen. Overigens zijn de challenges niet alleen gemaakt door de 

combifuncties, sportbuurtwerkers en stagiaires, maar ook door jongeren uit Montferland zelf. 

 

 

 

 

 

 

Sport- en cultuurcoördinatie  
 
Het versterken van het sport- en cultuuraanbod voor jeugdigen van 6 tot 16 jaar in de gemeente 
Montferland en het verstevigen van het lokale verenigingsleven. 
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Winter Buddy Games 

Kinderen konden op dinsdag 23 december vanuit hun eigen woonkamer of vanuit de 
kinderopvang meedoen met de coronaproof Winter Buddy Games. Via een YouTube-
link kon er een interactief (beweeg)programma gevolgd worden. Verschillende 
sportverenigingen hebben een video opgenomen met activiteiten, die de kinderen 
vanuit huis konden uitvoeren. Gymvereniging ’t Peeske, basketbalclub Dedein, 
voetvalvereniging DVC’26, korfbalvereniging DLKV, Jeroen Reintjes Sport en 
dansschool Live2dance hebben hier een mooie bijdrage aan geleverd. 
 
Het hele programma werd gepresenteerd door onze sportstagiaire Kevin en de 
jongerencoach Kasper uit Didam. Er deden zelfs twee mascottes mee om de kinderen 
te enthousiasmeren. De kinderen konden zelf foto’s en video’s doorsturen en vragen 
stellen via social media. Als klap op de vuurpijl kreeg iedere deelnemer een sportieve goodiebag. 
 

Zomeravond-activiteiten 
In Loil hebben het Sportbuurtwerk en Sv Loil de handen in een geslagen. Het doel was om in de 

zomervakantie de kinderen in Loil een passend beweegaanbod aan te bieden, 
ontmoetingsmomenten te creëren en om weer contact te hebben met 
leeftijdsgenoten na een lange periode van thuiszitten.  
 
Deze  missie heeft geresulteerd in drie zomeravond-activiteiten: Fortnite 
Lasergame, Bootcamp4kids en graffiti spuiten. De combinatie van de lokale 
verbinding en de expertise van sportbuurtwerker Joey bleek een gouden 
greep. De laagdrempeligheid en het ‘Loilse karakter’ dat aan de zomeravond-
activiteiten kleefde heeft uiteindelijk ruim 200 deelnemende kinderen 
opgeleverd. Niet alleen uit Loil, maar ook uit de regio Didam.  
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Sport- en cultuuraanbod versterkt 

Het cultuuraanbod voor jeugdigen van 4 tot 16 jaar is in de gemeente Montferland 

versterkt. Door het aanbieden van nieuwe, actuele disciplines die beter aansluiten 

op hun wensen. Denk aan graffiti, mozaïek en digitale media. Deelnemers hebben 

kennisgemaakt  met diverse sport- en cultuuractiviteiten. Het naschoolse aanbod 

heeft een exploratief karakter: deelnemers mogen activiteiten vrijblijvend 

uitproberen en ontdekken. Alles is gericht op talentontwikkeling.   

 

Sport en cultuur zijn nadrukkelijk ingezet als preventiemiddel. Onder andere door 

het welbevinden van deelnemers te versterken, ze succeservaringen op te laten 

doen, ze eigen regie te geven en ze zelfexpressie te laten ervaren. De focus lag op 

hun talenten en het versterken van hun sociaal netwerk.  

 

Vraaggericht samen werken met scholen  

Het binnenschoolse cultuuraanbod werd vraaggericht en in co-creatie met de 

cultuurcoördinatoren van de scholen ontwikkeld. De vraag van de scholen is 

leidend. Zij werden dit jaar geleidelijk steeds meer eigenaar en regievoerder 

van hun eigen cultuurleerlijn, met ondersteuning en advies van de 

cultuurcoach. Daarbij gaat het om twee kunstdisciplines per jaar, voor alle 

groepen. Het afgelopen jaar is ook hard gewerkt aan het versterken van de 

kwaliteit van het muziekonderwijs op de scholen. Dit in samenwerking met 

de muziekschool en muziekverenigingen. 

 

Door het project ‘75 Jaar Vrijheid’ zijn duurzame relaties met de lokale cultuur- 

erfgoedverenigingen ontstaan. Tijdens dit project zijn samen met lokale 

erfgoedverenigingen lessen op 13 basisscholen aangeboden. 1200 kinderen 

hebben zo les gekregen over hun eigen omgeving ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog. Tijdens het ontwikkelproces zijn diverse verbindingen 

gelegd tussen verenigingen, particulieren, ondernemers en instellingen.  

 

Dit resulteerde in een mooie vervlechting vanuit diverse achtergronden, 

doelgroepen, leeftijden en uitgangspunten. Ook het voortgezet onderwijs 

sloot aan. Leontien (combinatiefunctionaris) : “Door dit project aan te gaan 

hebben we via kunst een steentje in de vijver gegooid. Die vijver is gaan rimpelen, 

en zo bereikten we uiteindelijk een groot deel van gemeente.” 
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Sportbuurtwerk 
 
Het verbeteren van de sociale cohesie in de kernen. Bevorderen dat kinderen tussen de 4 en 16 jaar 
zelfstandig buiten gaan spelen, om zo meer sociale contacten op te doen en gezond bezig te zijn.  
Het vroegtijdig signaleren van risicoprobleemgedrag, het geven van informatie en waar nodig directe 
doorverwijzing. 
 

 

 

Bewegen is belangrijk, zeker in een tijd waarin de mogelijkheden beperkter zijn. Dat gaf het Sportbuurtwerk 

een extra impuls om kinderen toch te laten bewegen, in een veilige (thuis)omgeving. De sportbuurtwerkers en 

de combinatiefuncties sport hebben hiervoor de krachten gebundeld en samen dagelijkse beweegchallenges 

verspreid via social media en de basisscholen.  

Vanaf mei is het Sportbuurtwerk weer opgestart in de buitenlucht. Op de 

schoolpleinen, speeltuinen en trapveldjes in Montferland, uiteraard volgens 

de maatregelen van het RIVM. De cijfers laten een daling zien in het totaal 

aantal deelnemers, wat te verklaren is: het Sportbuurtwerk heeft stilgelegen 

tijdens de lockdown. Het gemiddelde aantal deelnemers is daarentegen juist 

gestegen. De behoefte om te sporten en te bewegen bleek hoog.  

Om het Sportbuurtwerk meer onder de aandacht van de inwoners van 
Montferland te brengen en om de kinderen in hun kracht te zetten, is er door 
hen in ’s-Heerenberg een echt vlog gemaakt. Met als doel een kijkje in de 
keuken van het Sportbuurtwerk te geven.  
 
Onderdeel daarvan was de Sportbuurtchallenge. Hierbij worden kinderen gestimuleerd om met ideeën te 
komen over wat zij terug kunnen doen voor de buurt waarin ze wonen.  De challenge kan van alles zijn: van 
pannenkoeken bakken voor de senioren in het dorp tot het schoonmaken van het schoolplein. In Kilder en 
Azewijn hebben de kinderen bedacht om zwerfafval te rapen. Onder begeleiding van de sportbuurtwerkers 
werden flink wat afvalzakken opgehaald, wat de kinderen apetrots maakte. 
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De bemiddelingen vielen vanwege corona lager uit, omdat vanzelfsprekend minder maatschappelijke 

stageplekken werden gevonden. De MaS-makelaar heeft daarom als alternatief een corona-opdracht ingezet. 

De leerlingen kwamen met veel vragen over de mogelijkheden. Hoewel er bedenkingen waren bij de noodzaak 

van een maatschappelijke stage in deze periode, zijn er toch alternatieven gevonden door creatieve leerlingen 

die zochten naar ‘wat wel kan’. Zo werden er boodschappen gedaan voor opa en oma en is er geholpen met 

het verzorgen van een paard van iemand met een beperking.  

Veel leerlingen konden medio 2020 de maatschappelijke stage van het vorige schooljaar niet afronden. De 

deadline was voor hen verlegd naar de kerstvakantie, met het idee dat er in het najaar meer mogelijkheden 

zouden komen. Dit bleek niet het geval. Er is geconstateerd dat het voor deze groep niet mogelijk is om op 

een veilige manier en met genoeg mogelijkheden de MaS af te ronden.  

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 

De samenwerking tussen het Liemers College Didam en Welcom in de uitvoering van de maatschappelijke 

stage is verlengd tot en met juli 2021. Er is gekozen voor een verlenging van een half kalenderjaar, omdat er 

een nieuw project is, waarbinnen de MaS goed gaat passen. Het nieuwe project betreft de maatschappelijke 

diensttijd (MDT). De MDT is gestart na een gesprek tussen een medewerker van Welcom en een actieve 

bewoner. Welcom heeft een coalitie gesmeed met Figulus, Caleidoz en Spectrum. Met behulp van Spectrum is 

een ZonMW-subsidie verkregen om de MDT in 2021 vorm te geven. Er wordt bekeken hoe de MaS hierin past.  

Via de MDT kunnen jongeren tussen de 13 en 27 jaar zich inzetten voor de maatschappij. Zij kunnen hiertoe 

eigen projecten en activiteiten bedenken. Ze kunnen zich ook inzetten voor een maatschappelijke organisatie.  

Koepelorganisaties, waarbij scholen voor voortgezet onderwijs zijn aangesloten, zijn volop bezig hun rol te 

bepalen in de MDT. Goede ervaringen, zoals opgedaan met de MaS in Didam, wil men meenemen in de 

producten en activiteiten van de MDT. Deze zal met ingang van het schooljaar 2021/2022 van start gaan in 

onze regio. Daarop vooruitlopend wordt in de eerste helft van 2021 bekeken of en hoe de huidige MaS een 

onderdeel kan worden van de MDT. Dit wordt gedaan door een werkgroep, waar het Liemers College (Didam) 

en het Welcom Vrijwilligersplein Montferland deel van uitmaken. 

Maatschappelijke Stage (MaS)  

 

Scholieren in het voortgezet onderwijs leren verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke 

belangen. 
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Thema 2: MEEDOEN 
 

Voor Elkaar  
 
Het organiseren van vrijwillige hulp in de directe omgeving van de cliënt. Voor Elkaar is een afdeling van 
Welcom, waarbinnen de Welzijnslijn, het Vrijwilligersplein, alle vrijwilligersdiensten van Welcom, overige 
vrijwilligersorganisaties en initiatieven rond burenhulp met elkaar verbonden worden. Dit om gezamenlijk 
het veld van vrijwillige zorg en ondersteuning binnen Montferland te bestrijken. Voor Elkaar wordt 
gebiedsgericht ingezet. Zowel inwoners als de Sociale Teams kunnen bij Voor Elkaar terecht. 
 

 

Welzijnslijn 

 
Ook in 2020 wisten veel mensen de Welzijnslijn te vinden. De hulplijn is gedurende de coronaperiode altijd 
bereikbaar gebleven. Het is opvallend dat de meeste vragen gingen over zelfredzaamheid en het vergroten 
van het gevoel van welzijn. Daarnaast waren er ook vragen omtrent vervoer en maaltijden en van 
mantelzorgers die op afstand wonen en zich afvragen hoe ze (op afstand)  een vinger aan de pols kunnen 
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houden. Het is goed te zien dat mensen de weg weten te vinden. Het grootste gedeelte van de telefoontjes 
komt van ouderen (ongeveer 75 procent) en  jongere mensen, bijvoorbeeld mantelzorgers. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mensen helpen zoeken naar alternatieven 
De vragen naar begeleidend vervoer konden in 2020 voor een groot deel moeilijk beantwoord worden 
vanwege de coronamaatregelen. In sommige urgente gevallen heeft er, met inachtneming van de 
maatregelen, bemiddeling plaatsgevonden. Soms op alternatieve wijze.  
 
Het contact met de betrokken 
vrijwilligers is op diverse 
manieren warm gehouden. Dit 
werd als heel prettig ervaren, 
omdat ook zij aangaven zich 
eenzamer te voelen. Mensen 
werden gestimuleerd om 
alternatieven te vinden. Zo is 
door het Vrijwilligerscollege van 
Welcom een ‘boodschappen-
challenge’ ontwikkeld. In een 
instructievideo wordt stap voor 
stap uitgelegd hoe je je 
boodschappen online kunt 
bestellen. Voor wie dit nog een 
stap te ver was, hebben een 
aantal vrijwilligers boodschappen 
gedaan vóór mensen uit hun 
omgeving in plaats van mét hen. 
 
Coronahulpdienst 

Matchen van mensen 

Het bieden van (praktische) hulp aan mensen met afnemende vitaliteit, een beperking of steunvraag. Zodat 
zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De matches beogen dat er duurzame contacten ontstaan. 
 
Het voorkomen van sociaal isolement. Het activeren en ondersteunen van mensen, zodat zij activiteiten 
ondernemen en/of instanties zelfstandig weten te bereiken. Mensen in een sociaal isolement worden 
ondersteund in het (her)opbouwen van een sociaal netwerk. 
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Binnen één week nadat de coronacrisis officieel tot pandemie werd uitgeroepen, heeft Burenhulp Montferland 
in samenwerking met het Vrijwilligersplein Montferland een Coronahulpdienst opgezet. Deze dienst is een 
aanvulling op bestaande initiatieven die door inwoners zelf dichtbij in hun eigen woonomgeving zijn opgezet.  

 
Vragen die Coronahulp Montferland 
ontvangt worden naar deze initiatieven 
doorverwezen of naar inwoners die hun 
hulp aanbieden via deze nieuwe dienst.  
 
De gratis hulpdienst brengt mensen met 
een vraag en een (passend) aanbod met 
elkaar in contact. Vervolgens maken zij 
samen afspraken over de verdere 
afhandeling. Om oog te houden voor de 
coronaveiligheid informeert de hulpdienst 
hier ook over. 
 
Twaalf 

inwoners hebben actief aangeboden om hun kennis en talent in te zetten 
bij het oplossen van vragen die voortkomen uit de coronacrisis. Met een 
vijftal van deze inwoners is een Coronatelefoonhulp opgezet, speciaal 
gericht op ouderen die dreigen in een isolement te raken. Dit is tot stand 
gekomen in samenwerking met de Seniorenconsulenten van Welcom. 
Veel mensen volgen de Buren- en Coronahulp Montferland via 
Facebook. De pagina bereikte in 2020 maar liefst 19.893 mensen

 
Uit- en thuismaatjes
 

De circa 30 uit- en thuismaatjes zijn hun cliënten trouw gebleven in coronatijd.  

Manier van contact  

Huisbezoek was niet altijd mogelijk. Vooral in Didam zijn 

de vrijwillige maatjes ook zelf vaak op leeftijd en 

kwetsbaar. Telefonisch contact, leuke gesprekken en 

waar mogelijk wandelingetjes buiten gingen door.   
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Netwerkcoaching 
 

Het doel van netwerkcoaching is om het netwerk van 

kwetsbare burgers te vergroten. Om dit te kunnen doen, 

hebben de vrijwillige netwerkcoaches een speciale training 

gevolgd. Een aantal hebben ook een achtergrond in 

coaching. 

Belangrijk effect van netwerkcoaching is inzicht krijgen in 

de eigen behoeften, situatie en de mogelijkheden om het 

netwerk uit te breiden. Coaches werken heel praktisch met 

de deelnemer en zijn vaak de verbindende 

schakel tussen deelnemer en een 

mogelijk nieuw netwerk.   

 

Lucy, ondersteuner van de 

netwerkcoaches: “Er zijn heel veel mensen, vooral ouderen, met weinig contacten. 

Familie ver weg, wegvallen van leeftijdgenoten. Soms kunnen ze door fysieke 

beperkingen, bijvoorbeeld als ze in een rolstoel zitten, moeilijk of niet meer de deur uit.  

Dan is het zó fijn als er een maatje is. Ieder contact erbij is een weelde.” 

Vragen in 2020 

Veel vragen in 2020 waren afkomstig van ouderen met psychische problemen 

of psychiatrische problematiek. Hierbij was bemiddeling door een maatje niet 

altijd mogelijk. Er is in afstemming met de Stadskamer naar oplossingen 

gezocht. Daarnaast was er in 2020 veel vraag naar een maatje, omdat veel 

activiteiten stilvielen, zoals de dagbesteding, de biljartclub en de 

wandelgroep. 

”Nu mijn kind op de peuterspeelzaal zit, maak ik makkelijker contact met 

andere ouders. Zonder de coach was ik hier echt niet toe gekomen.” 

De vraag naar netwerkcoaching leek dit jaar af te 

nemen, mogelijk omdat het uitbreiden van een netwerk lastig is in coronatijd. 

Sommige netwerkcoaches hebben ook geholpen bij het vinden van een 

maatje binnen het eigen netwerk van mensen. In 2021 wordt onderzocht of 

deze lichtere versie van netwerkcoaching structureel kan worden ingezet 

om beter in te spelen op de grote vraag naar maatjes.   

 

Schuldhulpmaatje  

Het bieden van ondersteuning aan mensen met een schuldenproblematiek. Onderscheid tussen drie fases: 

- Preventieve fase: voorkomen dat mensen in diepe schulden terechtkomen.  

- Schuldhulpfase: begeleiden van mensen bij wie al professionele schuldhulpverlening aanwezig is.  

- Nazorgfase: terugval voorkomen. 
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Cijfers en verwachtingen 
Er waren dit jaar minder aanmeldingen voor een schuld-
hulpmaatje dan verwacht. In vergelijking met 2019, waarin er 
50 aanmeldingen waren, is zelfs een daling te zien.  
 
De verwachting was dat er juist meer mensen in financiële 
problemen zouden komen als gevolg van de coronacrisis. Ook 
netwerkpartners signaleerden minder aanmeldingen voor 
schuldhulpverlening in Montferland.  
 
Mogelijk spelen de compensatiemaatregelen en coulance bij 
schuldeisers een rol. Wel is de verwachting dat als extra 
overheidssteun mogelijk wegvalt en de werkeloosheid 
toeneemt en buffers opraken, het aantal aanmeldingen in 
2021 (fors) zal stijgen. In de afgelopen periode is ingezet op 
voorwerk, zodat Schuldhulpmaatje er klaar voor is 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maatjes en hulpvragers 
Het afgelopen jaar zijn er 20 maatjes actief geweest, 4 maatjes 
gestopt en 4 nieuwe maatjes geschoold. Ze hebben zich enorm 
ingezet om, ondanks het ingewikkelde coronajaar, hulpvragers te 
blijven ondersteunen. In het begin van het jaar ging dat op 
alternatieve wijze: telefonisch, via beeldbellen en WhatsApp. In de 
loop van het jaar is een speciaal daarvoor ingerichte ruimte op de 
locaties van Welcom gerealiseerd, waar maatjes met hun 
hulpvrager konden afspreken. Hierdoor kon de hulp op een veilige 
manier alsnog worden geboden.  
 
Hulpvragers hebben ondersteuning gekregen bij creëren van 
overzicht in hun inkomsten, uitgaven en schulden. Ze kregen 
daardoor weer wat rust in hun hoofd. Door de steun van een 
onafhankelijk persoon die meekijkt en meedenkt, ervaren 
hulpvragers vaak een grote opluchting. Ze hoeven het niet meer 
alleen te doen.  
  
Bereiken doelgroep 
Het afgelopen jaar was het nog belangrijker dan normaal om zichtbaar te zijn en om mensen te laten weten 
dat Schuldhulpmaatje blijft helpen. Er is dit jaar daarom extra ingezet op PR in de vorm van:  
 

- Een nieuwe folder van Schuldhulpmaatje 

- Een flyer met de administratieve en financiële diensten van Welcom 

- Instructiefilmpjes om mensen thuis online te helpen bij hun administratie 

- Een interview in de huurderskrant van Plavei 

- Meerdere artikelen in de parochiebladen en kerkbladen 
- Deelname aan de maatjesweek van het Oranjefonds 

- Schuldhulpmaatjes hebben filmpjes voor Facebook opgenomen over hun werkzaamheden 
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- Berichten op de eigen site en de Facebookpagina 
 

Formulierenhulp  

 

Het bestrijden van armoede en het aanpakken van multi-probleemsituaties op lokaal niveau, in 

samenwerking met de netwerkpartners. Het ondersteunen van burgers bij het invullen van formulieren, het 

bieden van eenvoudige administratieve ondersteuning en het geven van informatie over bestaande 

regelingen. Het bestrijden van armoede op lokaal niveau. Er is een groepsgericht aanbod. 

 

Inspelen op veranderingen 

Het was een jaar van constant  aanpassen op veranderende omstandigheden vanwege de corona-

maatregelen. Van open inlopen naar helpen op afspraak. Eenvoudige vragen werden telefonisch of via 

WhatsApp beantwoord. Daarnaast werd er gewerkt met duo-schermen. De Formulierenhulp heeft zijn 

dienstverlening steeds zo kunnen aanpassen dat hulpvragers gedurende het hele jaar geholpen konden 

worden. De voornaamste redenen waarom hulpvragers de Formulierenhulp opzoeken: een gebrek aan digitale 

vaardigheden, de taal niet (voldoende) machtig zijn en een gebrek aan kennis over alle regels en procedures.  

Nieuwe ontwikkelingen 

In 2020 zijn de Formulierenhulp en Schuldhulp-

maatje meer gaan samenwerken. Dit heeft 

onder andere geresulteerd in het ontstaan van 

het Post-uur. Dit spreekuur heeft vooral een 

preventief karakter, waarbij in een vroeg 

stadium problemen gesignaleerd kunnen 

worden en doorverwijzing kan plaatsvinden.  

 

Hulpvragers kunnen op afspraak met hun 

ongeopende post langskomen. Samen wordt in 

een map de administratie opgezet. Op deze 

manier wordt overzicht gecreëerd, om voortaan  

zelfstandig de administratie bij te houden 

 
 

Wat ook is voortgekomen uit de samenwerking, is de ontwikkeling van een aantal informatieve filmpjes. 
Bijvoorbeeld over hoe je een goede thuisadministratie opzet. Ook zijn er voorlichtingsfilmpjes gemaakt over 
het aanbod van Schuldhulpmaatje en de Formulierenhulp. Het ontwikkelen van deze filmpjes zal in 2021 
worden voortgezet en via de Welcom-website en sociaal media worden verspreid. Ook op het gebied van 
vrijwilligersondersteuning zijn Schuldhulpmaatje en de Formulierenhulp meer gaan samenwerking, om onze 
vrijwilligers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. 
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Minder nieuwkomers in 2020 
Het aantal gehuisveste nieuwkomers was in 2020 lager dan de taakstelling. Belangrijkste reden was dat er 
onvoldoende huizen waren en dat de verwachte gezinsherenigingen uitbleven vanwege corona. Bij de IND en 
de ambassades werden veel zaken stilgelegd.  
De spreekuren konden ondanks de coronamaatregelen doorgaan, omdat nieuwkomers als een kwetsbare 
groep gezien worden. Voor de vrijwilligers is een handleiding geschreven om de ondersteuning aan de 
nieuwkomers te optimaliseren.  
 
Begeleiding op afstand 
De nieuwkomers zijn in 2020, naast de spreekuren, op afstand begeleid. Via beeldbellen en Whatsapp. Door 
bijvoorbeeld foto’s te maken van binnenkomende post en deze naar de trajectbegeleider van Welcom te 
sturen, kon begeleiding doorgang vinden. Middels telefonische tolken verliep ook de communicatie naar 
behoren, al vergde die wel meer tijd.  
 
Via WhatsApp-berichten werden de nieuwkomers op de hoogte gehouden van de RIVM-regels, 
persconferenties en gezondheidssignalen waar ze op moeten letten. Deze informatie is in eigen taal naar hen 
gestuurd om te voorkomen dat er misverstanden zouden ontstaan. 
 
Gezinshereniging verliep moeizaam 
Corona zorgde ervoor dat gezinsherenigingen moeizaam verliepen. Het grootste probleem was dat 
nareizigers het land van herkomst niet uit mochten, omdat de grenzen gesloten waren. De ambassades in 
Libanon en Ethiopië waren ook deels gesloten, waardoor er geen MVV’s konden worden afgegeven. Er is veel  
mailwisseling geweest met de ambassades om toch iets voor deze mensen te kunnen betekenen. De IND liep 
vanwege de omstandigheden achter met de aanvragen, dus gezinsherenigingsprocedures werden verlengd. 
Tot groot verdriet van de statushouders. 
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We helpen elkaar. 
Twee van de gehuisveste nieuwkomers gaan als vrijwilliger helpen bij de ondersteuning van andere 
nieuwkomers. Zij spreken dermate goed Engels (en zelfs al redelijk Nederlands) om bij het spreekuur te 
helpen. Dit was een mooi voorbeeld waarbij mensen elkaar helpen.  
 
Er is daarnaast, met behulp van de nieuwkomers, een informatieboekje ontwikkeld voor nieuwkomers. Hierin 
staan onder andere alle regelingen in de gemeente Montferland, de werkwijzen van de Belastingdienst, GBLT 
en informatie over zorgverzekeringen. Dit informatieboekje is naar het Arabisch vertaald en aan de vertaling 
in Tigrinya wordt nog gewerkt. Het boekje zal aan het begin en het eind van het begeleidingstraject 
doorgenomen worden met de nieuwkomers.  
 
Een andere manier waarop mensen elkaar helpen is door mensen met elkaar te verbinden.  Zo wordt aan het 
begin en een het einde van het traject met meerdere nieuwkomers tegelijk een workshop georganiseerd. 
Zodat men met elkaar in gesprek kan gaan, tips kan uitwisselen en elkaar kan ondersteunen. 
 
Ondersteuning bij de Nederlandse taal  
Ook in 2020 koos het grootste deel van de mensen die zich vrijwillig in wil inzetten voor nieuwkomers, voor 
het bieden van hulp bij de Nederlandse taal. Een opvallende ontwikkeling is dat deze mensen ook steeds meer 
hulp gaan bieden bij andere vragen, zoals hulp bij internetbankieren, een doktersbezoek, het inschrijven voor 
een sport of het zoeken naar een bijbaantje. De betrokkenheid van de maatjes is groot en er wordt een band 

opgebouwd met de nieuwkomers. 
Langere betrokkenheid 
Een positieve ontwikkeling is dat taalmaatjes vaak 
voor een langere periode betrokken blijven bij een 
nieuwkomers(gezin). Dit komt vaak ten goede aan 
de taalbeheersing en de motivatie van de 
nieuwkomers. In samenwerking met de bibliotheek 
(Het Taalhuis) is een bijeenkomst gehouden voor 
taalmaatjes over ‘feedback op spreken’. Nieuw-
komers geven namelijk aan dat ze de meest moeite 
hebben met het spreken van de Nederlandse taal, 
ook als ze de Nederlandse taal al wel kunnen 
verstaan en lezen. De vrijwilligers hebben door 
deze bijeenkomst veel geleerd over de manieren 
waarop zij met de mensen kunnen oefenen.   
 
Actieve vrijwilligers en participatie 
Er is door 4 vrijwilligers een inloopspreekuur gestart 
in ’s-Heerenberg en Didam. Dit spreekuur is 
bedoeld voor nieuwkomers die korter dan een jaar in de gemeente wonen. De vrijwilligers helpen bij het 
vergroten van de structuur en zelfstandigheid van de nieuwkomers.  
 
Er zijn 4 oudkomers ingezet om de nieuwe families te begeleiden en hen wegwijs te maken in hun woonplaats. 
Dit verloopt erg goed, ze weten elkaar te vinden. Ook is geïnvesteerd in het leggen van contact met de buren.  
 

Project participatiepakket: integratie van statushouders bevorderen in de gemeente Montferland, 

inclusief taalmaatjes 

 

Het participatiepakket bevat het aanleren van de Nederlandse taal met taalmaatjes, toeleiding naar 

vrijwilligerswerk en workshops Nederlands en Montferlandse kernwaarden. 
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Zo wordt een Syrische familie met 
gezinsleden die een beetje Engels en Duits 
kunnen vaak geholpen door de buren. Dit 
bewijst maar weer dat taal een van de 
grootste factoren is in het laten slagen van 
de integratie.   
 
De vrijwilligers hebben diverse methodes 
gekregen om tijdens de coronacrisis toch 
nog aan de slag te kunnen met taal. Live 
begeleiding was niet altijd mogelijk, maar 
op afstand kan digitaal veel. Een groot 
aantal vrijwilligers heeft zich nieuwe tools 
eigen gemaakt en is via social media aan de 
slag gegaan. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VoorleesExpress  

 

Het signaleren van opvoedingsvragen en -problemen en een schakel zijn naar hulp en ondersteuning. Door 

contact met ouders en kinderen het leesplezier van kinderen (2-8 jaar) vergroten.  

Handvatten aan ouders geven om (voor)lezen en boeken een blijvende plek te geven in het gezin. Om zo 

de taalomgeving van kinderen te verrijken en de taalvaardigheid te bevorderen. 

 

Afgelopen zomer is in 4 ochtenden een  
zomerschoolprogramma aangeboden aan 
volwassen statushouders. Wekelijks kwam een 
groep van 12 nieuwkomers bij Welcom bijeen om 
kennis op te doen over: 
 
 Gezondheidszorg in Nederland 
 Opvoeden in Nederland 
 Vrijwilligerswerk 
 Gemeentelijke regelingen 
 Taalprogramma’s om thuis Nederlands te 

oefenen op je computer, laptop of smartphone 
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Taalontwikkeling stimuleren 
VoorleesExpress Montferland heeft begin 2020 maar liefst vijf nieuwe voorlezers mogen verwelkomen. Jonge 
én iets minder jonge inwoners van Montferland die graag bij willen dragen aan de taalvaardigheid van de 
kinderen. Zij helpen ouders de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Het gaat hierbij om kinderen 
die moeite hebben met de Nederlandse taal en die opgroeien in een taalarme thuisomgeving. Het afgelopen 
jaar is opgevallen dat er veel gezinnen uit Azië deelnamen aan de VoorleesExpress. 
 
VoorleesExpress werkplan 
In 2020 is samen met de voorlezers gewerkt aan een werkplan voor de VoorleesExpress, waarin handvatten 
werden beschreven voor verschillende voorleesopties. Die bleken later in het jaar meer dan nodig te zijn. De 
voorleessessies moesten de afgelopen maanden zoveel mogelijk plaatsvinden in de vestigingen van de 
bibliotheek of Welcom. Thuis waren voorleessessies alleen mogelijk wanneer alle coronamaatregelen in acht 
genomen konden worden. Helaas moesten veel locaties in november voor twee weken op slot. Medio 
december kregen we met een volledige lockdown te maken. We konden dus niet anders dan de fysieke 
voorleessessies opschorten. Ondanks dit zijn toch bijna 20 gezinnen bereikt. 
 
Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend 

In de coronaperiode werd nog eens extra 
duidelijk dat niet alleen de taal een barrière 
vormt, maar dat veel deelnemers aan de 
VoorleesExpress ook moeite hebben met 
digitalisering.  
 
Hierdoor heeft het voorlezen via online 
platforms en het bellen via WhatsApp en Skype 
de fysieke voorleesmomenten nog niet kunnen 
aanvullen of vervangen.  
 
We blijven in tijden dat voorlezen niet mogelijk is 
echter zoveel mogelijk de online mogelijkheden 
promoten. Zoals de voorleesfilmpjes van de 
Voorleeshoek, De Waanzinnige Podcast en 
Bereslim.   
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Ontmoeting: samen eten 

 

Het stimuleren van sociale contacten van mensen die eenzaam zijn of in een sociaal isolement (dreigen te) 

komen. Bijvoorbeeld mensen die niet alleen willen of kunnen eten, of (tijdelijk) niet voor zichzelf willen of 

kunnen koken. Met goede voeding houden we de gezondheid op peil en voorkomen we ondervoeding. 

 
Deelnemers uit de hele omgeving 
2020 begon als een jaar waarin het aantal deelnemers nog nooit zo hoog is geweest. Niet alleen mensen uit ’s 
Heerenberg schoven aan, maar ook bewoners van Azewijn, Stokkum en Zeddam. Hierbij werden deelnemers 
gestimuleerd om niet iedere maand naast dezelfde personen te gaan zitten, maar om ook nieuwe mensen te 
leren kennen om zo hun sociale netwerk te vergroten.  
 
Een roerige tijd 
Tijdens de eerste lockdown, waarin er niet meer samen gegeten kon worden, zijn alle deelnemers gebeld door 
de coördinator van Welcom om te vragen hoe het met hen gaat. Dit werd enorm gewaardeerd. De deelnemers 
waren heel openhartig en velen gaven aan dat ze zich redden met hulp van familie. Ook daarna is regelmatig 
contact onderhouden. Steeds vaker kwam het signaal naar voren dat mensen zich eenzaam voelden, heel veel 
moeite hadden met het alleen thuis zitten en dat zij de Aanschuiftafel heel erg misten. 
 
Samen met de vrijwilligers is besloten om de mensen een hart onder de riem te steken en voor hen een 
verrassing te regelen: het vers bereiden van een  aantal culinaire gerechtjes en die thuis langsbrengen. De 
vrijwilligers hebben er uiteraard voor gezorgd dat alles coronaproof is bereid en bezorgd. Bij het uitdelen van 
deze verrassing waren veel deelnemers ontroerd door het mooie gebaar. Ze gaven aan het zeer te waarderen 
dat er aan hen gedacht werd. Het praatje aan de deur (op anderhalve meter) deed hen goed.   
 
In oktober is besloten weer te starten met de Aanschuiftafel. Alle deelnemers zijn gebeld met de vraag hoe zij 
hier tegenaan kijken. Het overgrote deel gaf aan heel graag weer samen te willen eten. Na overleg met de 
vrijwilligers is besloten de deelnemers in groepjes van zeven op te splitsen, waarbij iedere week een ander 
groepje aan de beurt was. Dit vroeg meer inzet van de vrijwilligers, maar zij stonden er welwillend tegenover. 
Toen in december de tweede lockdown kwam moest er besloten worden om weer even te stoppen.  
 
 
 
Een tasje troost 
Als troost voor de mensen is voor alle 27 deelnemers aan de Aanschuiftafel een tasje gevuld met onder meer 
kerstkaarten, een puzzel, shampoo en een kerststolletje. Voor een deel van de inhoud hebben we sponsoren 
gevonden, waardoor naast de 27 deelnemers van de Aanschuiftafel ook nog 73 andere eenzame ouderen een 
tasje konden ontvangen. Ze zijn persoonlijk overhandigd en de ontvangers gaven aan het aan ontzettend te 
waarderen en blij te zijn met het persoonlijke stukje aandacht. Daarnaast is er een belronde geweest om met 
iedere deelnemer aan de Aanschuiftafel een praatje te maken en signalen op te vangen.  
 

Open ontmoetingsactiviteiten 

 

Participatie van inwoners van Montferland die al dan niet volledig in staat zijn om zelfstandig aan 

activiteiten deel te nemen. Voorkomen en bestrijden van sociaal isolement. 
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Kom op-groep 
Het eerste gedeelte van het jaar was goed voor 8 gezellige 
bijeenkomsten met de Kom op-groep. De groep heeft als 
hoogtepunt het carnaval mogen vieren in Finally. Iedereen 
was prachtig verkleed en we hebben met z’n allen de hele 
avond gedanst op verzoeknummers. Er is samen gegeten, 
een film gekeken en er zijn leuke knutselprojecten gedaan.  
 
Het missen van de activiteit. 
In verband met corona was het niet mogelijk om de Kom 
op-groep door te laten gaan. De coördinator heeft 
contact onderhouden met de deelnemers en vrijwilligers 
om te horen hoe het met iedereen ging. De activiteit werd 
erg gemist.  
 

“Juist nu blijkt hoe 
belangrijk deze activiteit is 

voor de deelnemers.” 
 
 
In het derde tertiaal is aan deelnemers gevraagd welk soort activiteit zij graag 
wilden doen. Hier zijn veel ideeën uit voortgekomen, waarvan is gekeken of 
ze in verband met corona uitvoerbaar zijn. Naar aanleiding van deze input is 
een bijeenkomst georganiseerd over het kleuren van mandala’s en darten. 
Ook is een film gekeken met iets lekkers erbij, omdat één van de deelnemers 
50 jaar werd. In december zijn Sinterklaas en Kerstmis gevierd met de groep.  

 
 
 
Computerinloop 
De computerinloop is zowel een open ontmoetingsactiviteit als een plaats waar inwoners terecht kunnen met 
al hun digitale vragen. Vanwege de coronamaatregelen is de computerinloop als ontmoetingsplek fors 
ingeperkt. De fysieke uitvoering heeft niet kunnen plaatsvinden.  

 
Wel konden inwoners bij Welcom terecht met vragen over 
hun telefoon, tablet of laptop. Ze werden dan telefonisch 
geholpen. Ook hebben de vrijwilligers enkele bewoners 
geholpen met digitale ondersteuningsvragen.  
 
Wat kan wél? 
Ondertussen is er gewerkt aan opties die wel konden. Zo is 
het bijvoorbeeld mogelijk geworden om vragen per mail of 
telefoon te stellen. Vrijwilligers van de verschillende 
computerinlopen stonden klaar om op afstand te helpen. 
Ook is er gewerkt aan de themaochtend ‘Feestdagen op 
afstand’, waarin uitleg werd gegeven over digitale 
ontmoetingsprogramma’s, zoals Google Meet.  
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Buurtbemiddeling 

 

Burgers leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen situatie. Het voorkomen van escalatie van 

(kleinschalige) conflicten. Een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de buurt. 

 

Buurtbemiddeling heeft op alternatieve wijze gewerkt in het afgelopen jaar. Tijdens de intelligente lockdown 

hebben de bemiddelaars op non-actief gestaan. In deze periode heeft de coördinator alle aanmeldingen waar 

mogelijk middels coaching- en adviesgesprekken opgepakt. Meldingen waarbij bemiddelen noodzakelijk was, 

zijn op een wachtlijst geplaatst en vanaf juni weer opgepakt door de bemiddelaars.  

Vanaf juni werden de volgende drie werkwijzen 

gehanteerd:  

1. Coaching- en adviesgesprekken, waarbij melders 

op afstand ondersteund werden bij het zelfstandig 

oplossen van hun ervaren klacht met de buren. 

Bijvoorbeeld door een warme brief naar hen te sturen. 

Coaching werkt prettig en levert mooie resultaten op. 

Zo komen mensen in hun eigen kracht. Mocht de 

coaching niet voldoende helpen, dan kan er worden 

opgeschaald naar een (bel)bemiddeling.  

2. Bij belbemiddelingen pendelen de bemiddelaars telefonisch tussen de partijen om te komen tot afspraken. 

Het kan goed werken bij eenvoudige klachten, waarbij beide partijen ervoor openstaan om samen tot een 

oplossing te komen.  

De telefonische bemiddeling vergt wel meer van de tussenpersonen, omdat het gemis aan non-verbale 

communicatie opgevangen moet worden. Hierover hebben de bemiddelaars daarom een training gevolgd. Bij 

complexere zaken, zoals verstoorde relaties of wanneer één van de partijen minder openstaat voor de ander, 

werkt telefonische bemiddeling niet zo prettig.  

3. Bij bemiddelen op locatie wordt de 

gebruikelijke methode gehanteerd. In 

plaats van op huisbezoek te gaan, 

wordt er echter coronaproof 

afgesproken op de locaties van 

Welcom. Nazorg gebeurt zoals 

gebruikelijk telefonisch.  

De bemiddelaars hebben zich zeer 

bereid getoond nieuwe manieren van 

werken aan te leren, om te kunnen 

blijven helpen in deze lastige periode. 

Vaak waren de casussen intensiever en 

kostte het meer tijd om tot een 

oplossing te komen. 

 

De bemiddelaars en coördinator hebben desondanks 69.23 procent van de meldingen tot een positief einde 

gebracht. Ook zijn er een aantal casussen samen door de coördinator en de verwijzer/samenwerkingspartner 

opgepakt. Dit gebeurde wanneer de casus de bemiddelaars oversteeg en de verwijzer en coördinator alsnog 

kansen zagen in een bemiddeling. 
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Vrijwilligersplein  
 
Het Vrijwilligersplein versterkt en breidt het vrijwilligerswerk in Montferland uit door promotie en 
deskundigheidsbevordering. Ook bemiddelt het bij openstaande vrijwilligersvacatures en adviseert en 
ondersteunt het bij projecten en initiatieven. 
 

 

Organisaties bleken erg flexibel in het omzetten van 

fysieke adviesgesprekken in beeldbellen via applicaties 

als Teams, Zoom en WhatsApp. Ook de bereidheid om 

vrijwilligerswerk te doen blijft. In eerste instantie nam 

het aantal reacties op openstaande vacatures voor 

vrijwilligerswerk af. Toch kwam daar een zekere 

kentering in, vooral voor vacatures die in dienst stonden 

van ouderen en maatjesinitiatieven. De gevolgen van de 

coronacrisis, zoals eenzaamheid, gaven inwoners de 

drive om zich als vrijwilliger aan te melden en iets voor 

een ander te betekenen.  De aanmeldingen gingen 

vooral richting openstaande vacatures bij 

verzorgingshuizen en maatjesprojecten van Welcom. 

Het Vrijwilligersplein is actief in het onder de aandacht 

brengen van nieuwe vacatures en helpt organisaties hun 

vacatures goed te omschrijven.  

 

 

Coronahulpdienst Montferland 

Vrijwilligersplein Montferland heeft in 

maart al de Coronahulpdienst 

Montferland gerealiseerd. Tijdens de 

eerste coronagolf hebben zich veel 

mensen aangemeld om te helpen.  In de 

tweede golf was de animo minder. Dit 

komt overeen met het landelijke beeld.  

Het Vrijwilligerscollege begon het jaar 
goed. Door verbinding te leggen met 
andere organisaties en het bieden van 
mogelijkheden om ervaringen te delen. 
 
O-meting  
Met 40 organisaties, die allemaal een of 
meerdere functies in de vacaturebank 
hebben staan, is in november contact 
gezocht. In eerste instantie om inzicht te 
krijgen, door middel van een mail met 
een aantal vragen. 18 organisaties 
hebben hieraan meegedaan.  
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Uit de antwoorden van de rondvraag komt naar voren dat bij de 
meeste organisaties de activiteiten stilliggen. Ook blijkt dat de wil 
om in contact te blijven met de vrijwilligers er zeker is. Vaak gaf 
men aan dat dit gebeurde in de vorm van een kaartje of een 
telefoontje.  
 
Ook werd 7 december (Dag van de Vrijwilliger) of Kerstmis 
aangegrepen om vrijwilligers een attentie te geven. Van extreem 
verloop in het vrijwilligersbestand is bij de organisaties die 
reageerden geen sprake. 4 organisaties gaven in contact te willen 
komen met het Vrijwilligersplein. Dit is in gang gezet. Een aantal 
organisaties dat de 0-meting invulde, maakte van de gelegenheid 
gebruik om een adviesvraag te stellen. 
 
 
 
 

 
Out-of-the-box denken 
Door in het adviseringswerk out-of-the-box te denken en het ‘het mes snijdt aan meerdere kanten’-principe in 
te zetten, kon een ‘driehoekmatch’ gemaakt worden. Tussen een koersbalgroep die een ondersteuner zocht, 
een nieuwkomer die het Nederlands onder de knie wil krijgen en een stagiair die nog een didactische taak 
moest vervullen. Zodoende kon iedereen verder met de doelen die hij/zij wilde bereiken. Het Vrijwilligersplein 
Montferland wil dit goede voorbeeld gebruiken richting andere maatschappelijke organisaties en 
doelgroepen. Zo kwam een aantal pabostudenten op het idee een boodschappen-challenge te organiseren.  
 
 

Theater & Film 
 

Exploitatie theaterzaal Barghse Huus en kapel Albertusgebouw 

 
Het bevorderen van culturele activiteiten in de gemeente Montferland door het exploiteren van de 
theaterzaal Barghse Huus en de kapel in het Albertusgebouw. Het stimuleren van de belangstelling voor 
cultuur bij een breed publiek door een gevarieerd filmaanbod. 
 

 
Succes met en dankzij vrijwilligers 
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Resultaten Vrijwilligersplein: 

 8 workshops via het Vrijwilligerscollege, waarvan 1 digitaal 
 Beschikbaar stellen van digitaal scholingsaanbod  
 90 vrijwilligersvacatures beschikbaar in de vrijwilligersvacaturebank, geplaatst door meerdere 

Montferlandse maatschappelijke organisaties 
 Er is iedere vrijdag via social media aandacht geschonken aan vrijwilligerswerkvacatures en/of 

een actueel onderwerp (m.u.v. de zomerperiode) 
 Er zijn 210 contacten gelegd met mensen die informatie zochten over vrijwilligerswerk 
 76 bemiddelingen tussen openstaande vacatures en geïnteresseerde inwoners 
 13 advies- en 5 voorlichtingstrajecten voor vrijwilligersorganisaties 
 Er zijn 2 nieuwe vrijwilligersinitiatieven ondersteund in de oprichting 
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Dankzij de grote bereidheid van medewerkers én vrijwilligers zijn er meer dan 1400 filmbezoekers in het 
Barghse Huus ontvangen, verdeeld over meer dan 60 vertoningen. In het najaar mocht het Barghse Huus voor 
het eerst tegelijk met een grote landelijke première meedraaien, namelijk De Slag om de Schelde. Tijdens de 
kerstvakantie stonden vele vertoningen gepland, net als voor de Nederlandse familiefilm De Expeditie van 
Familie Vos. Het moest jong en oud in Montferland weer even een ontspannen en verantwoord uitje bieden. 
De lockdown maakte het echter niet mogelijk.  
 
Gevarieerd aanbod  
Het jaar 2020 werd begonnen met enkele bijzondere films met een boodschap, zoals de Nederlandse 
dramafilm Mi Vida. Over het realiseren van je dromen en de verwachtingen die we hebben van ons leven, onze 
toekomst en onze vriendschappen. Het aangrijpende manifest Sorry We Missed You waarin een gezin zich 
staande probeert te houden in een poging hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te 
krijgen in het gezin.  
 
Het Franse Hors Normes vertelt een bijzonder verhaal van twee vrienden die zich met hart en ziel inzetten voor 
autistische kinderen die zonder hen geen plek hebben in de maatschappij. En ook de Chinees-Amerikaanse 
film The Farewell vertelt een aangrijpend verhaal, van een familie die besluit hun geliefde grootmoeder niet in 
te lichten over haar terminale longkanker. 
 
De Nederlandse films trokken veel bezoekers. Huisvrouwen Bestaan Niet 2, Mi Vida en April, May en June waren 
goed voor bijna de helft van het totale aantal bezoekers. Maart en april hadden voor het filmhuis topmaanden 
moeten worden. Voor het oorlogsdrama 1917, extra vertoningen van April, May en June en De Beentjes van 
Sint-Hildegard waren al honderden tickets verkocht. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten en werden 
de vertoningen vanaf 15 maart geannuleerd.  
 
In juni konden mensen na een lange tijd weer gebruikmaken van het aanbod van het fillmhuis. Hier is gretig 
gebruik van gemaakt. Oorlogsepos 1917, de Nederlandse dramafilm April, May en June en de romantische 
komedie Onze Jongens in Miami zijn veelvuldig gedraaid. De animo voor de film De Beentjes van Sint-Hildegard 
was zelfs zo overweldigend dat deze ook de hele maand juli nog heeft gedraaid. 
Ondanks de verruiming van de aantallen, heeft dat maar beperkte invloed gehad op de aantallen in het 
Barghse Huus. Met anderhalve meter afstand is er slechts plaats voor 40 á 45 bezoekers.  
 
Tegen het einde van het schooljaar waren de leerlingen van groep 8 van De Boomgaard met hun ouders te 
gast om hun eindfilm in de zaal te zien. In de zomervakantie werden de familiefilms Mees Kees in de Wolken en 
Onward vertoond. Ondertussen bleek dat bewoners ook in de zomer behoefte hadden aan een middag of 
avond uit. Daarom werden er in augustus enkele dagen gevuld met de concertregistratie van André Rieu: 
Magical Maastricht.  
 
Lezingen en theateroptredens 
Naast film kon er in het begin van het jaar nog genoten worden van lezingen en theateroptredens. Ook waren 
er besloten activiteiten van onder meer Azora, FC Bergh, OBS ’t Montferland en de Heemkundekring Bergh. 
Een indrukwekkende avond was de voorstelling van Marc de Hond waarin hij geïnterviewd werd over zijn 
leven. Marc wilde iets nalaten aan zijn kinderen, mocht hij die na zijn diagnose blaaskanker niet kunnen zien 
opgroeien.  
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Voor jonge gezinnen was er een leerzame middag met de voorstelling Superhelden van het Dierenrijk! Sterrin 
van Smalbrugge liet zien hoe bijzonder en belangrijk reptielen en slangen zijn. Onze natuur stond ook centraal 
in de multimediale avond van Ad van Roosendaal waarin voor een uitverkochte zaal werd gesproken over de 
avonturen van Ad en Anneke in de natuur.      
 
 
 
 
Aanpassen aan de maatregelen 
In mei werd duidelijk dat film- en 
theateractiviteiten vanaf 1 juni onder strikte 
voorwaarden en protocollen langzamerhand 
weer mochten opstarten. Alles is toen in het 
werk gesteld om bezoekers op een veilige 
manier te kunnen ontvangen in de foyer en de 
theaterzaal. Dit hield voor het Barghse Huus in 
dat er alleen films werden vertoond. Alle 
podiumkunsten werden tot minimaal 1 
september uitgesteld. Ook werden er geen 
pauzes gehouden en is de nazit geschrapt.  
 
Met een maximum van 30 bezoekers in de zaal 
werd op donderdag 4 juni, na drie maanden 
gedwongen sluiting, de eerste film vertoond. 
 
Tijdens de sluiting zijn er geregeld 
nieuwsbrieven verstuurd waarin leuke online 
alternatieven werden geboden. Zo biedt Picl 
een extra service aan de liefhebbers van de 
(Nederlandse) documentaire en artistieke film. 
Het is een samenwerking tussen de 
Nederlandse filmhuizen en de Stichting 
Nederlandse Filmpromotie. 
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Ook werden online theatervoorstellingen aangeboden, zijn alle streamingsdiensten toegelicht en kregen de 
circa duizend ontvangers van de nieuwsbrief diverse kijktips.  

 
 

Cultuurprojecten 
 
De leefbaarheid vergroten en verbindingen leggen in alle kernen door het ontwikkelen van kunst- en 
cultuuractiviteiten en/of het ondersteunen van verenigingen en instellingen op dit gebied. Cultuur biedt bij 
uitstek meerwaarde voor de ontwikkeling van mensen en het leefklimaat in de buurt. 
 

 
Ieders Museum 
In  januari van dit jaar werd er een vervolg gegeven aan het project ‘Ieders Museum’. Het project richt zich op 
ouderen die in een sociaal isolement (dreigen te) raken. Welcom heeft als doel dat iedereen mee kan doen in 
de samenleving. Cultuur zorgt voor ontmoeting. Samen kunst kijken draagt bij aan contact en plezier. 
 
In kleinere groepen werd een rondleiding door het kasteel gegeven. De rondleiders zorgden voor passende 
informatie over de versiering en de kunstcollectie. De sociaal werker van Welcom zorgde ervoor dat de 
gesprekken op gang kwamen. Uiteindelijk was er bij de mensen voldoende gespreksstof, wat resulteerde in 
mooie en soms ontroerende verhalen. Een geslaagde ochtend die hopelijk een vervolg krijgt na de crisis.        
 
Begegnung – Ontmoeting in het kader van 75 jaar vrijheid 
Op vrijdag 6 maart vond in het Barghse Huus de première plaats van de grensoverschrijdende 
theatervoorstelling Begegnung – Ontmoeting. Een bijzonder poppentheater met verhalende passages in het 
Duits en het Nederlands in het kader 75 jaar vrijheid. Moeder Karla (89 jaar) realiseert zich aan het einde van 
haar leven dat haar zwijgen diepe verwondingen heeft achtergelaten. Bij haar en bij haar eigen dochters.  
 
Onzichtbare wonden van een oorlog die 75 jaar geleden werd uitgevochten. 
Na haar dood heeft Karla antwoorden voor haar dochters, opgeschreven in 
dagboeken. Ze brengt haar dochters samen, dwingt hen elkaar te 
ontmoeten. Wat overblijft is de zekerheid dat hun moeder, zonder te 
twijfelen, haar hart heeft gevolgd. Met alle gevolgen van dien. 
 
Een samenwerking tussen het TIK figuren- en marionettentheater uit 
Emmerich en Stichting Welcom waarin verschillende Nederlandse en Duitse 
makers samen dit bijzondere stuk opvoerden. De voorstelling zou ook 
gespeeld worden in Emmerich, Doetinchem, Dinxperlo, Groesbeek en 
Wielerberg. Door de coronacrisis hebben deze helaas nog niet plaats 
gevonden. 
 
Groepsbeperkingen en afstand houden maakt het de organisatie van de 11 Dorpentoer niet makkelijk. Helaas 
is daarom besloten deze niet door te laten gaan in 2020. In 2021 wordt gewerkt aan een digitale variant.  
 
De afsluitende voorstelling van het internationale project Begegnung – Ontmoeting was ook niet mogelijk 
vanwege de coronamaatregelen en de verschillen daartussen in Nederland en Duitsland. Gelukkig zijn er het 
afgelopen jaar meerdere uitvoeringen in beide landen geweest om het project alsnog succesvol af te ronden.  
 

Samenwerking met: Oudheidkundige Vereniging Didam, Heemkundekring Bergh, de gemeente, Liemers 

College, Stichting Herdenking Bevrijding Bergh, Het Kinderkunstmuseum, Onderduikmuseum Aalten, 

Meulenvelden, Dorpsraad Loil, muziekverenigingen, ondernemers in ‘s-Heerenberg, Stichting Montferland 

Cultuurfonds en Stichting Kasteelstad. 
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Thema 3 VITALITEIT 
 

Mantelzorgondersteuning 

 
Steunpunt Mantelzorg  

 
Vergroten van de bekendheid met en gebruik van de bestaande ondersteuningsmogelijkheden voor 
mantelzorgers. 
 

 

Het aantal inlooplocaties voor spreekuren is vanwege de coronamaatregelen beperkt gebleven. Wel was er vijf 

dagen per week de mogelijkheid om telefonisch of digitaal contact te leggen met een van de mantelzorg-

consulenten.  

 

Casemanagement  

 
Informeren, ondersteunen en begeleiden van mantelzorgers, zodat zij niet overbelast raken. Bereiken en 
ondersteunen van jonge mantelzorgers. 
 

 
Trajectbegeleiding mantelzorgconsulenten 

 
 
 
Samen beleid maken 
Op verzoek van de beleidsmedewerker van de gemeente hebben tien mantelzorgers in 2020 meegewerkt, 
meegedacht en hun inbreng gegeven over het mantelzorgvisiedocument van het Sociaal Domein. Onder de 
deelnemers bevonden zich ook ouders van jonge mantelzorgers. Er is actief gediscussieerd, er kwamen goede 
ideeën naar voren en er werden interessante suggesties gedaan.  
 
Alternatief contact vanwege corona  
Sinds het begin van de coronacrisis vindt het contact met mantelzorgers telefonisch plaats. Zowel de 
mantelzorgers als de hulp- of zorgvragers worden telefonisch benaderd door de mantelzorgconsulenten. Dat 
er behoefte is aan een luisterend oor, blijkt uit de langdurige telefoongesprekken en WhatsApp-gesprekken. 
Er is veel waardering onder de mantelzorgers voor deze vorm van contact.  
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“Wat fantastisch dat je belt.” 
“Ik vind het fijn dat ik even mijn hart kan luchten bij je.” 
“Kan ik ervan op aan dat je over een poosje weer belt?” 

 
Mantelzorgcompliment 
Het laatste gedeelte van het jaar stond in het teken van het mantelzorgcompliment. Een goed hulpmiddel om, 
naast het uitspreken van waardering, nieuwe contacten te leggen. De 100 euro aan lokobonnen – zoals deze in 
het verleden beschikbaar waren – zijn het door de gemeente afgeschaft. Daarvoor in de plaats is een (kleiner) 
budget beschikbaar gesteld aan het Steunpunt Mantelzorg van Welcom om waardering voor mantelzorgers 
uit te spreken. Dit is nog altijd zeer welkom: het Steunpunt Mantelzorg weet uit ervaring dat het mantelzorg-
compliment bijzonder op prijs werd gesteld. Zo ook dit jaar, met een lokobon ter waarde 30 euro.  

 

Mantelzorgmaatjes  

 
Mantelzorgmaatjes ontlasten mantelzorgers door tijdelijk de zorg voor de hulpbehoevende over te nemen. 
 

 
Mantelzorgmaatjes voor volwassenen 
Tijdens de ‘intelligente lockdown’ hebben alle 
maatjes telefonisch contact onderhouden met hun 
cliënten. De maatjes zijn op 1 juli weer gestart met 
hun inzet als vrijwillige mantelzorger bij de cliënten 
thuis. Toen in juli werd besloten de regels te 
versoepelen, reageerden alle mantelzorgmaatjes en 
hun cliënten heel positief. Ze waren blij om weer aan 
de slag te kunnen. Ook is er een nieuwbrief naar alle 
vrijwillige mantelzorgmaatjes verzonden.  
 
Steun tijdens de coronacrisis 
Het is opvallend dat, ondanks de coronacrisis, zich 3 
nieuwe mantelzorgmaatjes spontaan hebben 
aangemeld. Deze maatjes zijn allen in het verleden 
zelf mantelzorger geweest en konden meteen 
worden ingezet. Uit navraag bleken de matches zeer 
geslaagd.  

 

 
Match tussen lotgenoten 
Er is door de mantelzorgconsulent een verbinding gelegd tussen twee mantelzorgers die recent beiden 
weduwe en weduwnaar zijn geworden. Inmiddels maken deze twee voormalige mantelzorgers regelmatig 
samen een wandeling.    
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Mantelzorgmaatjes jeugd 
Mantelzorgmaatjes jeugd is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling geweest en er zijn er steeds meer 
uitbreidingen bijgekomen. Denk hierbij aan gezinsmaatjes, vrijwillige opvoedondersteuning en ondersteuning 
sociale contacten. Een ontzettend mooi resultaat.  
 

Alternatieven door corona 

Tot de eerste lockdown in maart heeft het project normaal doorgedraaid. In de eerste lockdown (van maart tot 
juni) is er, in plaats van te kijken naar de beperkingen, vooral gekeken naar wat er allemaal wel mogelijk was. 
Een bron van inspiratie en creativiteit is wat volgde.  

 

De maatjes en gezinnen waren allemaal gemotiveerd om het contact op een 
andere manier toch voort te zetten. Dit  contact verliep voornamelijk 
telefonisch en online, bijvoorbeeld  door samen te gaan beeldbellen of door 
online een spelletje te doen.  
 

In juni is de draad weer opgepakt om er samen op uit te trekken, uiteraard 
binnen de geldende maatregelen. Alle maatjes en ouders hebben een 
handreiking ontvangen met deze richtlijnen zodat iedereen voorbereid aan de 
slag kon. Ondanks het feit dat er veel gesloten was, zijn de maatjes creatief 
geweest in het vinden van gezellige en sportieve activiteiten. Vanaf de tweede 
lockdown in december is wederom de alternatieve werkwijze ingezet. 

 

Onder de maatjes is er een WhatsApp-groep in het leven geroepen, waarin zij coronaproof alternatieven delen 
om in contact te blijven met de cliënt. Op deze manier inspireren de maatjes elkaar om inhoudelijk goed 
contact met de cliënt te onderhouden.  

 

Toename van spanningen  

Spanningen binnen kwetsbare gezinnen liepen door de 
coronacrisis op. Dat maakte dat de signalerende functie van het 
maatje belangrijker was dan ooit. De maatjes gingen met het 
kind in gesprek over de spanningen binnen het gezin en hoe het 
kind dit ervaarde. Ook de coördinator heeft telefonisch 
regelmatig contact onderhouden met de maatjes en de 
gezinnen. Via een online verbinding hebben de vergaderingen 
met de maatjes doorgang kunnen vinden. 

 

Gezinnen gaven aan blij te zijn dat het maatje na de eerste 
lockdown weer met hun kind op pad kon, en dat deze ruimte 
ook direct in het gezin merkbaar was. Het gaf de gezinsleden 
ruimte om op adem te komen, vooral in tijden waarin gezinnen 
meer en vaker bij elkaar zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht van de meest voorkomende 
type ontwikkelvragen

Sociale contacten Sport Hobby Weerbaarheid

19 maatjes 
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Trainingen, cursussen, workshops en adviestrajecten 
 
Het Rode Kruis heeft op 3 maart de workshop ‘Ben jij goed 
voorbereid?’ verzorgd, waar 20 mantelzorgers met veel 
enthousiasme aan hebben deelgenomen. De avond ging 
onder andere over val-, inbraak- en brandpreventie.  
 
De hulporganisatie gaf veel handige tips om goed 
voorbereid te zijn op noodsituaties. Want als je weet wat 
je moet doen, ben je veiliger. Het was bovenal ook een 
leuke en gezellige avond, door de manier waarop de 
informatie werd gedeeld: een bingo! 
 
In augustus is in samenwerking met het kennisnetwerk 
Kwetsbare Ouderen besloten een cursus ‘Omgaan met 
dementie’ te organiseren. De uitnodiging voor deze cursus 
is in augustus verzonden naar de mantelzorgers. De 
belangstelling bleek enorm. Daarom is besloten de cursus 
meerdere malen aan te bieden.  
 
Er waren acht deelnemers, tevens het maximum. Zij 
hebben allen meegewerkt aan een eindevaluatie. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat men veel aan deze cursus 
gehad heeft. Vooral het lotgenotencontact bleek 
buitengewoon belangrijk voor deze mantelzorgers. In de 
loop van 2021 worden er nog minimaal drie van deze 
cursussen georganiseerd.  
 
 
 
 
 
 
 

Naast deze cursus, zijn ook de volgende digitale 
cursussen aangeboden: 
1. Bijeenkomsten over vrijheid en veiligheid bij      
 dementie, door Alzheimer Nederland.  
2. Toolbox, MijnBlik. Wetenswaardigheden voor 
 mantelzorgers die zorgen voor iemand met COPD 
 en/of hartfalen, door de Saxion Hogeschool. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coronaproof 
alternatieven: 

 
 Online mini-retraite door 

mantelzorgers van het 
Dominicanenklooster 

 
 Coronanieuwsbrief  

 
 Beschermingsmaatregelen 

voor mantelzorgers en 
professionals  

 
 Informatieve JMZ-mailing  

 
 Online bijeenkomst NAH 

 
 Grote mailing per post en 

digitaal voor alle 
mantelzorgers  

 
 Uitnodiging cursus 

dementie voor 
mantelzorgers 
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Mantelzorgsalon 
De goed bezochte mantelzorgsalon op  15 januari 
werd verzorgd door Sociaal Raadslieden. Zij gaven 
een informatieve presentatie over de complexiteit 
van wet- en regelgeving. Er werden persoonlijke 
verhalen gedeeld, waardoor een levendige discussie 
ontstond. De reacties na afloop waren positief, men 
vond het een heel leerzame middag.  
 
Op 24 september werd, tijdens de mantelzorgsalon in 

het Barghse Huus, de film Green Book vertoond. Deze 

film en het gezellige samenzijn in een coronaproof 

theater, onder het genot van een drankje, gaf de 

aanwezige mantelzorgers een fijne ontspannen 

middag. Even weg van de zorgen thuis.  

De mantelzorgers hebben ook op veilige afstand kunnen genieten van De Beentjes 

van Sint-Hildegard. De reacties op deze filmmiddag waren buitengewoon 

lovend. Men vond het fijn om elkaar weer te ontmoeten en te spreken.  

“Wat was dit een fijne middag. Een superfilm die veel raakvlakken had met mijn 

dagelijks leven als mantelzorger. Ik heb me echt even kunnen ontspannen en 

opladen. Bedankt!”. 

 
 

 
Mantelzorgers 
In februari is er een filmdag geweest voor de jonge 
mantelzorgers, op verzoek van henzelf. Bij de 
jongste groep waren er vijf deelnemers en bij de 
oudste zeven deelnemers. Het was een gezellige 
dag, met leuke gesprekken tijdens een high tea.  
 
App-contact  
Sinds het begin van de crisis onderhoudt de mantel-
zorgconsulent met name WhatsApp-contact met de 
jongeren, om een vinger aan de pols te houden. 
 
De wens om elkaar te zien 
Uit het app-contact met de consulent bleek er grote 
behoefte te zijn om elkaar weer te zien onder de 
groep 12- tot 18-jarigen. Dit is in juni gerealiseerd: er 
is besloten een laagdrempelige en veilige activiteit 
op te zetten voor deze groep. In het Albertuspark mocht iedereen een schilderij maken met daarop een 
weerspiegeling van hoe hij/zij de afgelopen coronaperiode heeft ervaren. Het leverde goede gesprekken en 
gave schilderijen op. Het heerlijke weertje erbij maakte het een relaxte en fijne avond.  
 
In juli werd een sportieve middag georganiseerd bij Markant Outdoorcentrum. 15 jonge mantelzorgers hadden 
zich aangemeld voor deze middag. Het was fijn om weer contact te hebben met elkaar en om even te leven in 
het moment.  
 

Lotgenotencontact: Mantelzorgsalon en activiteiten jonge mantelzorgers 
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Activiteiten hervat 
De activiteiten voor jonge mantelzorgers konden vanaf eind juni weer in redelijk normale vorm plaatsvinden. 
Zo was er op 7 oktober een Cupcake Party voor jonge mantelzorgers. Eerst voor de groep van 8 tot 13 jaar en in 

de avond voor de groep van 13 tot 18 jaar. Het verlangen om elkaar weer 
even in het echt te kunnen ontmoeten was groot. Na een professionele 
uitleg kon iedereen aan de slag.  
 
De grote coronaproof ruimte in het Albertusgebouw was zo ingericht dat 
men in tweetallen de mooiste creaties kon maken. Ondertussen kon er 
worden bijgepraat over school en thuis. Daarnaast kon de consulent van 
iedere jongere horen hoe het met hem of haar ging. 
 
Normaliter is er aan het einde van het jaar een gezamenlijke afsluiting in de 
vorm van een zelfgemaakt kerstdiner. Een gezellige activiteit met veel 
deelnemers. 

 
Coronamaatregelen vroegen om een goed alternatief. Die werd gevonden door 
jongeren die bedachten om samen een film te kijken in de theaterzaal van het Barghse 
Huus. Om toch het kerstgevoel te creëren, was er voor iedereen een eigen box met 
lekkere hapjes. Het was een gezellige en fijne avond, waarop we het jaar toch nog 
samen konden afsluiten.  
 
Onderzoek naar de vraag van 18+ 
Een van de jongeren (17 jaar) gaf aan voor volgend jaar graag de mogelijkheden te willen verkennen voor een 
groep voor 18-plussers . Als reden noemde ze dat het leeftijdsverschil met de 12-jarigen te groot is geworden 
en dat ze ook graag na haar achttiende in contact wil blijven. Dit wordt in het nieuwe jaar opgepakt.  
 
Creëren van bewustwording  
In het voorjaar is er een informatief gesprek geweest met het Sociaal Team jeugd. Dit najaar was er een 
presentatie bij de leerkrachten van OBS ’t Montferland in ’s-Heerenberg. Tijdens de gesprekken werd het 
thema ‘jonge mantelzorgers’ behandeld. Hiermee is de bewustwording vergroot, waardoor ze sneller worden 
(h)erkend. Na afloop zijn ook signalenkaarten en informatiebladen uitgedeeld.  
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Dag van de Mantelzorg  
 
Jaarlijks worden er – rond de landelijke Dag van de Mantelzorg – activiteiten geboden aan mantelzorgers. 
 

 
Een brief van de burgemeester 
In goed overleg met de gemeente is besloten om af te zien van de festiviteiten in het kader van de ‘Dag van de 
Mantelzorg’ op 10 november 2020. Dit in verband met de strengere lockdown. Wel is op deze dag via het 
Steunpunt Mantelzorg van Welcom een brief van burgemeester de Baat verspreid. Hierin werd bijzondere 
waardering voor mantelzorgers uitgesproken, om ze een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. 
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Seniorenvoorlichting  
 
Het informeren en voorlichten van ouderen, zodat zij zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen 
behouden. Signaleren van complexe hulpvragen. 
 

 

 

 

Betrokken vrijwilligers  
Wat is er WEL mogelijk was het onderwerp van de brainstormbijeenkomst met de gemotiveerde vrijwilligers 
van seniorenvoorlichting. Gedurende de strenge coronamaatregelen was het misschien niet mogelijk om 
huisbezoeken af te leggen maar bij deze brainstormbijeenkomst bleek dat er toch ook veel nog wel mogelijk 
was.  Er is onder andere afgesproken om inwoners de mogelijkheid te bieden om op een locatie van Welcom 
het gesprek te laten voeren en ze hierover te informeren middels een brief. Tijdens de harde lockdown was dit 
echter niet uitvoerbaar.  Daarop is besloten alle inwoners op onze adreslijst een informatiemap toe te sturen 
met een begeleidende brief. Er zijn rond de 370 informatie-mappen gedrukt en door de vrijwilligers zelf 
bezorgd bij de inwoners. Dit laat zien dat de bereidheid en betrokkenheid van de vrijwilligers groot is 
gebleven. In de begeleidende brief werd aangeboden dat, indien gewenst, men gebruik kon maken van een 
gesprek met de seniorenconsulent. Een van de vrijwilligers heeft de mappen persoonlijk overhandigd aan de 
inwoners. Hierop kwamen veel positieve reacties: ‘Wat fijn, wat ben ik hier blij mee!’ of “Kom binnen, dan praten 
we nog verder’ .Hier kon de vrijwilliger uiteraard niet op in gaan maar het liet duidelijk zien dat men behoefte 
had aan contact en een praatje.  
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Seniorenconsulent 

 

Het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van ouderen in alle kernen, door het inzetten van 

informele zorg (sociaal netwerk en vrijwilligers), het (zo lang mogelijk) uitstellen van professionele hulp, 

het verlichten van de taken van mantelzorgers en het signaleren van vragen en belemmeringen. Om deze 

vervolgens te vertalen naar aanbod of naar een daarvoor geschikte plaats te brengen. Laagdrempeligheid 

creëren en verbindingen leggen door aanwezig te zijn in elke kern, dichtbij de klant. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Contact met consulent altijd mogelijk 

De seniorenconsulenten vergroten de 

zelfstandigheid van ouderen in Montferland. 

Door informele zorg en het, indien mogelijk, 

uitstellen van professionele hulp.  

 

De consulenten hebben waar mogelijk (en 

binnen de coronarichtlijnen) huisbezoeken 

afgelegd of op een andere manier 

ondersteuning geboden.  

 

Meer behoefte aan contact 

De behoefte aan sociale contacten onder 

senioren neemt sterk toe. Ook leek in 2020 de 

vraag naar hulp bij rouwverwerking te groeien. 

Steeds vaker is er een langere periode 

ondersteuning gewenst. 

Opvallend is dat het bereik in de verschillende 
kernen relatief hoog is. Dat komt door de 
huisbezoeken en de kerngerichte werkwijze bij minder mobiele oudere mensen.  
 

Het feit dat er iemand een vinger aan de pols 
houdt en altijd te bereiken is voor een praatje.  
Voor bijna iedereen was het een gedachte die 
rust gaf gedurende de lockdown. Er is vaker en 
intensiever contact geweest met sommige 
cliënten. Hierbij zijn gesprekken gevoerd over 
diverse onderwerpen die niet met het eigen 
sociale netwerk besproken konden worden.   
 
Samenwerken loont 
Het contact met samenwerkingspartners, zoals 
de huisarts, thuiszorg, praktijkondersteuners en 
het Sociaal Team komt steeds vaker al vroeg in 
het traject op gang. De lijntjes zijn kort en men 
weet elkaar sneller te vinden, waardoor 
vroegtijdig de juiste hulp ingezet kan worden. 
 
Vanuit Azewijn is, tijdens een voorlichting bij de 
seniorenvereniging begin dit jaar, door de 
eigenaar van het Aschwinhuus contact gezocht 
met de seniorenconsulent. 

 

Cijfers per kern 

2020 

Individuele 

ondersteunings- 

trajecten 

Unieke klanten 

Zeddam 23 14 

Braamt 15 8 

Kilder 11 8 

Lengel 2 2 

Stokkum 2 2 

Azewijn 2 2 

’s-Heerenberg 63 29 

Beek / Loerbeek 22 10 

Didam 37 36 

Totaal 177 111 
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Met als doel te sparren over een mogelijk burgerinitiatief. Hij wil graag meer doen voor de ouderen en stelt zijn 
locatie belangeloos ter beschikking. Hij vroeg om ondersteuning door Welcom bij het ontwikkelen van het 
programma. Door de beperkte mogelijkheden is dit uitgesteld naar 2021. 
 
Er is een leuke samenwerking ontstaan tussen de actieve burgers van de Corona Burendienst en de 
seniorenconsulenten. Zij merkten dat er regelmatig contact was met cliënten die eigenlijk geen dringende 
vraag hadden, maar wel behoefte hadden aan een gesprek. Er is geïnventariseerd of dit door middel van een 
wekelijks telefoongesprek mogelijk is. Het gaat om een koppeling van een actieve burger en een kwetsbare 
oudere, welke wordt gemonitord door de seniorenconsulenten. Ondertussen zijn de eerste matches gemaakt.  
 
 

(Ontmoetings)activiteiten voor ouderen (De Omslag) 

 

Het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van ouderen, door het inzetten van informele zorg 

(sociaal netwerk en vrijwilligers), het (zo lang mogelijk) uitstellen van professionele hulp, het verlichten van 

de taken van mantelzorgers en het signaleren van vragen, belemmeringen en deze vertalen naar aanbod, 

dan wel op de daarvoor geëigende plaats brengen. 

 

 
Vraag naar ontmoetingsgroepen 
De ontmoetingsgroepen van De Omslag worden op 4 locaties georganiseerd, waarvan 2 in de kleine kernen 
Braamt en Zeddam. Hier zijn vrijwilligers uit de desbetreffende kern actief als gastvrouw/gastheer, wat het 
bereik en draagvlak groter maakt. Het is bijzonder dat dit in coronatijd toch gestart kon worden. De nadruk 
binnen de ze groepen ligt op contacten buitenshuis opdoen, eenzaamheid tegengaan en hobby’s delen.  
 
Vraag naar nieuwe groepen 
Er was in 2020 meer vraag naar ontmoeting op groepsniveau, 
zoals een mannengroep en een groep voor mensen met 
geheugenproblemen. Deze ontwikkeling wordt in 2021 
opgepakt en uitgevoerd. 
 
Meer behoefte aan contact en structuur 
Met de deelnemers die niet meer durfden te komen, is er 
telefonisch contact geweest. Ook zijn er huisbezoeken 
afgelegd. Opvallend is dat door de coronamaatregelen de 
eenzaamheidgevoelens groter zijn geworden en deelnemers 
nog meer behoefte hebben aan structuur en ondersteuning.   
 
Ze spreken duidelijk uit blij te zijn dat de ontmoetingsgroepen 
door kunnen gaan, omdat ze het nodig hebben om in deze 
moeilijke tijd ‘overeind’ te blijven.   
 
Het is ook opvallend dat de deelnemers in vergelijking met het eerste halfjaar nu voorzichtiger geworden zijn 
en aangeven meer moeite te hebben met de negatieve berichtgeving in de media. De impact van de pandemie 
wordt meer en meer uitgesproken naar de beroepskrachten. Ondanks de moeilijke situatie is het mogelijk 
geweest om leuke activiteiten aan te bieden, doordat er een enthousiaste samenwerking is met Amphion 
cultuurbedrijf, de voormalige Gruitpoort. Er konden gratis coronaproof projecten aangeboden worden. 
 

Maaltijdservice 

 

Inwoners van de gemeente (vaak ouderen), die door sociale of medische omstandigheden niet in staat zijn 

te koken, voorzien van een warme maaltijd. De persoonlijke aandacht wordt als waardevol beschouwd en 

zorgt voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het wordt ook door de familie van de betreffende 
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persoon als waardevol ervaren. Het geeft een vertrouwd gevoel te weten dat er extra wordt opgelet. 

 

 

Aantal maaltijden aan huis geleverd 

 
 

Gedurende de coronamaatregelen zijn de klanten van de maaltijdservice 
meer maaltijden gaan bestellen. De maaltijden werden tijdens de 
coronacrisis bezorgd door een medewerker van Welcom. Ze werden voor 
de deur op een stoel of krukje geplaatst. Daarna belde de bezorger aan en 
nam hij/zij voldoende afstand om te controleren of de deur werd geopend. 
 
In samenwerking met Coronahulp Achterhoek zijn er papieren placemats 
uitgedeeld, die waren voorzien van diverse puzzels. Deze werden zeer 
enthousiast ontvangen door onze klanten. Omdat men aan huis gekluisterd was, was puzzelen een welkome 
afwisseling.  
Ook heeft de bezorger nog een paar maal zelf puzzels gemaakt en deze uitgedeeld. In juli zijn een aantal 
vrijwilligers weer maaltijden gaan bezorgen, andere bezorgers gaven aan in coronatijd liever niet te rijden. De 
bezorging verliep volledig coronaproof.  
 
Even een verzetje 

Met behulp van het Oranjefonds zijn er in de zomermaanden 4 

coronaproof lunches voor de deelnemers van de maaltijdservice 

georganiseerd. Dit om weer even samen te zijn. Hierbij was 

theatergroep Mari-Jann van De Gruitpoort aanwezig om de deelnemers 

mee te nemen in een muzikale show. Per lunch deden er zestien mensen 

mee. 

In totaal waren er in 2020 er 27 

maaltijdrijders beschikbaar. Vanwege 

corona rijden ze niet allemaal. De 

vrijwilligers, die onder normale omstandigheden samen rijden, reden nu 

alleen. Behalve één stel dat, als echtpaar, toch nog samen reed. Dat 

betekent dat er twaalf vrijwilligers actief waren in deze periode.  

 

In totaal zijn er in het afgelopen jaar 68 nieuwe deelnemers aan de maaltijd-

service bijgekomen. Hieronder bevinden zich ook tijdelijke deelnemers, 

bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuisopname. Ook zijn er deelnemers 

afgevallen door overlijden en diverse opnames in verzorg- en verpleeghuizen. Hierdoor bleef het totaal aantal 

deelnemers redelijk constant. Elf procent van de deelnemers heeft extra ondersteuning nodig gehad. 
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Sport en bewegen (vitaliteit) 
 
Welcom ontwikkelt – al dan niet in samenwerking met andere organisaties – een aanbod van activiteiten 
gericht op beweging en ontspanning. Om de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen (volwassenen en 
ouderen) te verbeteren door het op peil brengen en houden van de mobiliteit. 
 

 
Beweegtour senioren 
In Nieuw-Dijk is een reuzestap gezet met walking-voetbal. Samen met de walking-voetbalgroep van Peter Aal 
(DVC’26) uit Didam is er samen getraind op Sportpark de Meikamer in Nieuw-Dijk. Een groepje fanatieke 
senioren uit Nieuw-Dijk heeft meegetraind en daaruit is een stabiel groepje ouderen ontstaan, dat nu 
wekelijks samen voetbalt (als de coronamaatregelen het toelaten). 
 
Ook met ‘stoelyoga’ is een stap gezet in Nieuw-Dijk. Maar liefst 15 enthousiastelingen hebben onder leiding 
van yogadocent Judith een rustgevende sessie gevolgd. Naderhand waren de reacties van de deelnemers zo 
positief dat er, in overleg met de seniorensoos in Nieuw-Dijk, wordt gekeken of het een structureler karakter 
kan krijgen. 
 
Beweegtour Senioren Didam 
Tijdens de Beweegtour in Didam konden de senioren zich aanmelden voor zwemmen, SeniorenFit, running en 
koersbal. De activiteiten werden gratis en laagdrempelig aangeboden. Met als doel om de senioren kennis te 
laten maken met verschillende vormen van bewegen en dit waar mogelijk te borgen in de kern. 
 
Waar mogelijk wordt er aangesloten bij reeds bestaande initiatieven in de kern. Zo werd de zwemactiviteit 
vanuit zwembad de Hoevert aangeboden en werd de running-activiteit georganiseerd vanuit de Openclub 
Nevelhorst Old Stars. Er kunnen ook nieuwe initiatieven vanuit de Beweegtour ontstaan, waarbij de inwoners 
vanuit hun eigen kracht te werk gaan en door Welcom worden ondersteund. Hierdoor wordt er draagvlak 
gecreëerd en blijft er een structureel beweegaanbod over.  
 
Zo heeft Welcom op de velden van 
Sv Loil een nieuwe beweegactiviteit 
opgezet. SeniorenFit is een 
activiteit gegeven door Peter Aal 
waar de basis van het bewegen 
wordt getraind. Laagdrempelig 
worden balans, kracht en 
coördinatie-oefeningen 
aangeboden, waarbij iedereen op 
zijn eigen niveau kan meedoen. Als 
deze activiteit aanslaat, kan  
Welcom dit samen met SV Loil 
structureel aanbieden. De animo 
was groot genoeg. 
 
Bewegen op muziek 
Omdat de senioren niet meer naar 
de Welcom-locaties kunnen komen, 
is  ”Bewegen op Muziek” ontwikkeld. Een schot in de roos in bijna alle kernen. Overal werd Welcom 
enthousiast ontvangen en deden de senioren graag mee. De reacties waren hartverwarmend.  
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Dag van de Ouderen  

 

Het bevorderen van de sociale cohesie in het werkgebied, door het aanbieden van een samenhangend 

activiteitenaanbod. Maatschappelijke participatie en voorkoming van sociaal isolement staan centraal. 

 
De Dag van de Ouderen is in 2020 niet doorgegaan. De ondersteuner van de werkgroep heeft wel regelmatig 
telefonisch contact onderhouden met de leden van de werkgroep. Er heeft echter geen centraal overleg 
kunnen plaatsvinden, omdat fysiek afspreken niet mogelijk was en digitaal overleg voor een deel van de 
werkgroepleden niet haalbaar bleek. 
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Medewerkers en vrijwilligers 
 
Mobiliteitscijfers 2020 
 

Medewerkers  

Gemiddeld aantal medewerkers in dienst (incl. deeltijdwerkers) 30 

Gemiddeld aantal deeltijdwerkers in dienst 30 

Aantal medewerkers op 31 december 2020 30 

Verzuimpercentage (excl. zwangerschapsverlof en WAO) op 31/12/2020 4,4% 

Verzuimpercentage (incl. zwangerschapsverlof excl. WAO) op 31/12/2020 idem 

Aantal ongevallen  0 

Aantal medewerkers dat in de WAO/WIA terechtkwam                                1 geheel 
1 gedeeltelijk 
 

In- en uit dienst  

In dienst 

Functie Datum Uur per week 

Beheerder 01-03-2020 0 (oproep) 

Leidinggevende 2 01-10-2020 26 

Sociaal Cultureel Werker 3 15-10-2020 12 

Sociaal Cultureel Werker 2 
 

23-12-2020 0 (oproep) 

Uit dienst 

Functie Datum Uur per week 

Sociaal Cultureel Werker 3 29-02-2020 16 

Sociaal Cultureel Werker 2 30-04-2020 20 

Kwaliteits-/projectmedewerker 30-04-2020 16 

Leidinggevende 2 31-05-2020 28 

Huishoudelijk medewerker 
 

31-08-2020 10 
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Toelichting: 

Verzuimpercentage 

Met een helder verzuimbeleid en een managementteam dat intensieve verzuimbegeleiding biedt, streeft 

Welcom ernaar haar verzuimpercentage zo laag mogelijk te houden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek 

meldt in De Staat van Volksgezondheid en Zorg dat het percentage ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn 

in het vierde kwartaal van 2020 6,9% was. 

Bij Welcom is het gemiddelde verzuimpercentage lager: 4,4%. In vergelijking met 2019 is het gemiddelde 

verzuimpercentage gedaald (4,4% t.o.v. 7,7%).  

 
Werken en leren 
Jaarlijks verwelkomen we jongeren die in het kader van hun opleiding bij ons stage willen lopen. Welcom is een 
erkend leerbedrijf voor verschillende opleidingen en neemt deze taak serieus. We hebben niet alleen een 
stagecoördinator die het wervingsproces bewaakt, maar ook stagebegeleiders met kennis van zaken. Ook zijn 
er jaarlijks tientallen maatschappelijke stagiair(s) actief binnen Welcom. 
 

Stageplaatsen 2020* 

Product/afdeling Welcom Opleiding stagiair(s) Opleidingsinstituut Aantal 

Onderwijs, Sport, Cultuur Sport & Bewegen Graafschap College 13 

Onderwijs, Sport, Cultuur Sport en bewegen Rijn IJssel 2 

Sportcoördinatie Sportkunde HAN 2 

Sportcoördinatie Sportkunde; Evenementenstage HAN 4 

Sport coördinatie Minor Event Management HAN 7 

Gezinsmaatje Social work HAN 5 

Gezinsmaatje Sociaal werk Graafschap College 2 

Nieuwkomers Social work HAN 1 

Talentontwikkeling / 

jongerenwerk 

Social work HAN 2 

Talentontwikkeling / 

jongerenwerk 

Sociaal werk Graafschap College 4 

Welcom Social work HAN 1 

Totaal   43 

*een kalenderjaar beslaat 2 halve schooljaren 

 

Maatschappelijke stageplaatsen 

Product of afdeling Welcom Aantal 

Jeugdwelzijnswerk 0* 

Jeugdwelzijnswerk als partner binnen de vrijwilligersdagen van de tweedejaarsleerlingen Liemers 

College Didam  

0* 

  

* i.v.m. corona niet doorgegaan 

 

Hybride leren (leren in de wijk)* 
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Instituut/opleiding Aantal 

Samenwerking met Graafschap College, Sociaal werk (SW) t.b.v. eerstejaars studenten 21 

 54 

*Over hybride leren + samenwerking Graafschap College 
 

Hybride leren 
Het Graafschap College staat voor de samenleving en richt zich op een optimale aansluiting op de 
arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. Hierbij willen zij ook buiten de vier muren van de opleiding gaan leren. Dit 
sluit aan bij de huidige tendens dat mensen zo optimaal mogelijk hun talent en ambitie moeten kunnen 
ontwikkelen. Zo ontstaat een zo goed mogelijke voorbereiding op beroep, werk en het leven ontstaat. Hybride 
leren draagt op die manier bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de regio. 
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Kwaliteit en veiligheid 

Welcom hanteert het HKZ-model als kwaliteitsmanagementsysteem (zie figuur 1). In dit systeem worden alle 

activiteiten van de organisatie beschreven en met elkaar in verband gebracht. De afspraken over 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en toetsingsmethoden worden vastgelegd en er wordt bepaald hoe 

verbeteringen systematisch kunnen worden doorgevoerd. De klant staat centraal in het primaire proces. Voor 

een effectief verloop van dit proces is ondersteuning nodig vanuit de secundaire processen. Denk hierbij aan 

beleidsontwikkeling, het faciliteren van medewerkers en een gezonde werkomgeving, evaluatie en nazorg. 
 

HKZ-certificaat 
Het HKZ-certificaat laat zien dat ons kwaliteitsmanagementsysteem 
aan de eisen voldoet die vanuit de sector zelf, door financiers, 
patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit wordt 
jaarlijks vastgesteld door Keurmerkinstituut, een onafhankelijke 
certificerende instelling.  

 
In 2020 is Welcom overgegaan naar de norm HKZ Zorg & Welzijn. Deze 
norm richt zich meer op zorg en welzijn en sluit daarom beter aan bij de 
welzijnssector. Vanwege het overgaan op de nieuwe norm, is tijdens een 
groot gedeelte van 2020 aandacht geweest voor het herzien van de 
handboeken en het updaten van processen. In 2021 wordt hiermee 
verdergegaan. 

 
In de maand november is er een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder drie verschillende 

diensten van Welcom. Onderzoeksbureau NaarDaar is gevraagd om deze KTO voor Welcom uit te voeren. Dit 

keer is ervoor gekozen om de KTO onder een van onze thema’s uit te voeren, zodat het resultaat een beeld 

geeft over de tevredenheid van zowel de individuele diensten als de tevredenheid over dit algehele, specifieke 

thema. Hierbij is gekozen voor het thema Vitaliteit. De diensten waarbij de KTO is uitgevoerd zijn: 

- de seniorenconsulent 

- de Omslag 

- de Beweegtour voor senioren 

 

Het rapport met het resultaat verschijnt begin 2021. 

Interne audit 

In het derde kwartaal van dit jaar heeft de interne audit plaatsgevonden. Net als vorig jaar, heeft een team van 

medewerkers de rol van auditor op zich genomen. Wederom was dit succesvol. Dit jaar stonden de volgende 

processen op de planning: 

Primaire processen 

 Formulierenhulp 

 Film en theater 

 Welzijnslijn/bemiddelingsproducten 

 Sport en bewegen 

 Cultuurcoördinatie 

Beleidsontwikkeling en KMS 
 
Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening. Voldoen aan HKZ-normen, wetten en regelgeving. 
Meten en verbeteren. 
 

Figuur 1 
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Ondersteunende processen 

 Actueel houden en vernieuwen van de dienstverlening  

 Inkoop en uitbesteding 

 

Verbeterpunten die hieruit naar voren kwamen, speelden zich voornamelijk af op het gebied van AVG, 

werkinstructies en vervanging. De verbeterpunten zijn opgenomen in de verbeteragenda. Daar waar mogelijk 

worden ze onmiddellijk opgepakt en verbeterd. 

Externe audit 

Op 18 mei heeft het eerste gedeelte van de externe audit plaatsgevonden. Het betrof een herbeoordeling van 

ons KMS. In verband met de coronacrisis is deze audit online uitgevoerd, met als doel te toetsen of het KMS 

voldoende in werking was. Zodat men tot het najaar van 2020 verlenging kon krijgen, waarbij er een 

locatiebezoek kon plaatsvinden. Op 9 november volgde het tweede gedeelte van de externe audit. Wederom 

werd deze in verband met de tweede golf van de coronacrisis online uitgevoerd. 

Als vast onderdeel werden de directeur-bestuurder, manager en kwaliteitsmedewerker geïnterviewd. 

Daarnaast werd er een sociaal werker, de sportcoördinator, een medewerker van Schuldhulpmaatje, een lid 

van de klankbordgroep en de vrijwilligerscoördinator met een vrijwilliger geïnterviewd.  

Het rapport was ook dit jaar positief. Er werden geen kritische punten opgemerkt. Uiteraard kwamen er wel 

verbeterpunten naar voren, waardoor we ons weer verder kunnen ontwikkelen. Zo is geadviseerd om voor de 

systeembeoordeling een nieuw format te ontwikkelen, waarbij kwaliteitsprestaties en trends beter kunnen 

worden uitgelicht. Een ander aandachtpunt, was dat niet altijd alle incidenten gemeld worden. Het laatste 

verbeterpunt had betrekking op de beperkte mate waarin de documentatie van handboeken actueel is.   

Deze verbeterpunten zijn direct opgepakt. Voor de systeembeoordeling is een nieuw format ontwikkeld dat 

bij de eerstvolgende systeembeoordeling (2021) in gebruik zal worden genomen. In 2021 zal de 

kwaliteitsmedewerker het thema incidenten regelmatig onder de aandacht brengen bij medewerkers, om zo 

te stimuleren dat men incidenten gaat melden. Met het overgaan naar de norm HKZ Zorg & Welzijn zullen de 

huidige handboeken en bijbehorende documentatie worden herzien, zodat deze weer volledig actueel zijn. De 

evaluatie van ketenpartners en kritische leveranciers hebben, onder andere door de coronacrisis en de 

wisseling binnen het management, vertraging opgelopen. Deze worden begin 2021 alsnog uitgevoerd. 

Klachten en incidenten 
In totaal zijn er 6 klachten en incidenten geregistreerd. Naar aanleiding van de incidenten zijn er aanpassingen 
gedaan op procesniveau of voorzorgsmaatregelen getroffen om zo de dienstverlening /veiligheid te 
verbeteren. Toch bestaat het vermoeden dat er bij incidenten niet altijd een incidentenformulier wordt 
ingevuld waardoor het daadwerkelijke aantal incidenten waarschijnlijk hoger ligt. Er wordt direct gehandeld/ 
afgehandeld maar men vergeet dit vervolgens te melden. Tijdens de externe audit werd dit ook gesignaleerd. 
 
Ook dit jaar zijn er ondanks dat er een herhaalde oproep is gedaan, opvallend weinig klachten geregistreerd. 
Mogelijke oorzaken kunnen zijn dat medewerkers een klacht niet altijd direct herkennen, er vergeten wordt 
om een klacht te melden of omdat het woord klacht ‘zwaar’ klinkt waardoor het afschrikt. In 2021 zal er 
speciale aandacht komen voor het melden van zowel incidenten als het melden van klachten. Ter 
voorbereiding hierop is de klachtenprocedure aangepast. Hierbij is er een verschil gemaakt tussen het 
ontvangen van een ‘signaal’ (positief of negatief) en het ontvangen van een ‘klacht’. 
 
Kritische leveranciers 
Jaarlijks worden alle medewerkers gevraagd naar hun ervaringen met de leveranciers van Welcom. Daarbij 
worden leveranciers beoordeeld op de levering van hun producten of diensten, hun reactiesnelheid en de 
behandeling van klachten. Dit jaar verliep door meerdere redenen anders dan gebruikelijk waardoor de 
evaluatie van kritische leveranciers vertraging heeft opgelopen en nog niet volledig is afgerond. In januari 2021 
is de leveranciersbeoordeling afgerond. De verbeteracties worden opgenomen in de verbeteragenda. 


