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Zorg voor de Sociale Basis
Ook in 2019 is er weer veel aandacht geweest voor de Sociale Basis. De ondertitel van dit jaarverslag kan
dubbelzinnig gelezen worden. Als oproep naar gemeente en andere overheden om voor een goede basis te
zorgen, maar ook als ‘zorgen’ voor de partijen die onderdeel uitmaken van de Sociale Basis; de vraag blijft
toenemen en we slagen er vooralsnog niet in om hier vanuit een reguliere investering voldoende op in te
spelen. Dit was voor de organisaties die samenwerken in ‘Samen voor Soest’ de reden om hun zorgen in
een brief aan gemeenteraad en college kenbaar te maken. Hoewel de zorgen gedeeld worden en er zeker
op het gebied van jeugd opties voor de toekomst zijn, was er niet veel later toch het bericht dat we de
komende jaren moeten gaan bezuinigen op onze bedrijfsvoering. De verkenning van de mogelijkheden wat
dit betreft is gaande op het moment dat deze rapportage geschreven wordt. Deze jaarrapportage betreft
ons ‘reguliere’ aanbod, daarnaast voeren we steeds meer projecten uit, die er overigens wel aan bijdragen
dat we een extra inzet in de Sociale Basis kunnen doen. Afhankelijk van de voorwaarden in betreffende
beschikkingen zal hierover separaat verantwoording plaatsvinden.
In deze jaarrapportage leveren we naast de productiecijfers, volgens afspraak met de gemeente, een
overzicht van de afwijkingen, nieuwe initiatieven en signalen.

Offerte 1 In Soest groeien we op
A. JEUGD
Klanttevredenheid
Dit jaar is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij de activiteiten Bovenbouwkidz en
voorlichtingslessen BO. Bij Bovenbouwkidz hebben 16 van de 17 respondenten deze activiteit als zeer goed
beoordeeld, 1 als niet goed. Ook de begeleiding wordt als heel goed beoordeeld (94%). Bijna alle (94%)
deelnemers zouden deze activiteit bij vrienden en kennissen aanbevelen en de afspraken die gemaakt zijn
zijn voor iedereen helder. Bij de tips en tops zijn er vooral complimenten, maar ook geven de tieners
specifieke activiteiten aan die ze graag (vaker) zouden willen doen.
De voorlichtingslessen over mediagebruik zijn beoordeeld door 12 (van de 20) scholen. Zij beoordelen de
lessen met een 8,9. Op de vraag of ze ons aan zouden bevelen bij anderen wordt een 9 gescoord. Ook de
inhoudelijke reacties zijn positief. Belangrijk wordt gevonden dat de lessen aansluiten bij de
belevingswereld van de kinderen en dat ze up-to-date gehouden worden. Daar waar het gaat om het effect
geven de respondenten aan dat het vooral gaat om bewustwording, bv. op het gebied van privacy, cookies,
telefoongebruik en gamen. Als tip wordt meegegeven te kijken naar de hoeveelheid informatie per uur.
Zeker als er veel interactie is met de kinderen is een uur per onderdeel eigenlijk te krap voor wat wordt
aangeboden.
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Resultaat

Resultaat

Aantal eenheden activiteit
Aanvullende telgegevens
PrestatieJaar resultaat verschil Aanv.teleenhd. Jaar resultaat verschil
eenheid

Groepsactiviteiten
Digitale
communicatie
Activiteiten gezonde
leefstijl / sport en
beweging.

klok uur
uur
medewerker

692

728

36 deelnemers

4000

5465

1465

280

277

-3 deelnemers

500

502

2

klok uur

216

276

60 deelnemers

2000

2537

537

Voorlichting BO

klok uur

80

58

-22

Voorlichting VO
Succes op School ,
(Huiswerkgroepen)
in Soest en
Soesterberg
Jongerencoaching

klok uur

139

158

19

klok uur

400

432

32 unieke dln

60

123

63

trajecten

56

63

7

Gezinsondersteuning trajecten

14

11

-3

klokuur

154

202

48

klokuur

146

155

9

klok uur

242

229

200

297

97

Activering Jeugd
Coördinatie
Vreedzaam
Smitsveen
Adviesgesprekken ,
Jeugd en opvoeders

-13 aantal adv.

Afwijkingen
1.
2.
3.

4.
5.

Groepsactiviteiten: Hier is sprake van overproductie, vooral mogelijk door inzet van veel vrijwilligers,
bijvoorbeeld bij de kinderactiviteiten, waaronder de voorleesgroepen.
Er is een kleine onderproductie bij digitaal. Omvang dusdanig dat dit niet relevant is.
De genoemde 80 uur bij voorlichting BO wijkt af van de offerte. Op verzoek van de gemeente en
vanwege de vraag van scholen hebben we hierop minder ingezet. Deze uren zijn gebruikt om de inzet
voor Coördinatie Vreedzaam Smitsveen mogelijk te maken.
Het tekort bij voorlichtingsactiviteiten BO valt ongeveer weg tegen het overschot voorlichting VO. Wel
is aandacht voor hoeveelheid aanbod in komende jaar op BO.
Adviesgesprekken: Klein tekort is een gevolg van langdurige ziekte van een van de medewerkers.

Nieuwe initiatieven
1.

2.

Sport: Er is voor de tweede keer met succes deelgenomen met kinderen en jongeren aan de
Sylvestercross. Sport is ook ingezet als middel bij themaprojecten voor jongeren in Smitsveen
(bootcamp met een kleine groep). Daarnaast wordt sport en spel door de BuurtSportCoaches steeds
meer ingezet als naschoolse activiteit in de wijk.
Coördinatie Vreedzaam Smitsveen: In 2019 is Balans gestart met de coördinatie van de Vreedzame
Wijk Smitsveen. De eerste maanden zijn contacten gelegd met verschillende organisaties, waaronder
de Springbokken, de scholen in Smitsveen, het Voedselruilhuis en de andere organisaties die
betrokken zijn in het sociale werkveld. Alle organisaties en betrokkenen hebben we persoonlijk
gesproken en uitleg gegeven over de methode Vreedzaam en wat de Vreedzame Wijk betekend.
Vanuit deze gesprekken heeft er in september een startbijeenkomst plaatsgevonden voor de
organisaties die mee willen doen. Deze bijeenkomst is zeer goed bezocht. Hier zijn afspraken gemaakt
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3.

4.

wie er mee wil met het ontwikkelen van de Vreedzame Wijk en wie hierin mee wil denken
in het vormgeven hiervan. Om te beginnen met het organiseren van de intentieverklaring Vreedzame
Wijk. Drie scholen (de Egelantier, de Waterinkschool en de Danielschool), Welzin, BINK, Knijntje
Zippies, Portaal, het jeugdteam, de gemeente zelf en Balans hebben aangegeven deze verklaring te
willen ondertekenen. Een kerngroep is in 2019 gestart met de voorbereidingen om een gezamenlijk
startpunt te vinden in 2020.
Om de contacten tussen de verschillende organisaties tot stand te brengen zijn er tussendoor
verschillende afspraken geweest met de verschillende partijen. Naast deze gesprekken vonden er twee
werkbezoeken plaats met andere vreedzame wijken om te
zien hoe het daar gaat. Op een aantal momenten is de
gemeente geïnformeerd over de voortgang van het traject.
Intern is bij Stichting Balans gewerkt aan het vergroten van de
kennis van Vreedzaam van de medewerkers, de
toepasbaarheid bij de activiteiten en de zichtbaarheid op de
verschillende locaties.
De grootste winst die in 2019 is behaald is dat er beweging
ontstaat in het toelaten van elkaar op de eigen werkgebieden.
Hierdoor kunnen we elkaar versterken! Begin 2020 start de
eerste training vreedzaam voor de organisaties in de wijk.
Gezinsondersteuning: Dit is een variant van coaching, minder op het individu, maar meer op het hele
gezinssysteem gerichte begeleiding. Hierbij komt het voor dat we niet een kort traject rond een
vraagstuk hebben, maar juist over langere tijd elke keer kort aandacht moeten geven om te zorgen dat
het gezin het zelf kan blijven redden of deel blijft nemen aan ingezette trajecten.
Huiswerkhulp
Vanuit VVE-middelen is gestart met huiswerkhulp voor de
basisscholen De Egelantier en Waterinkschool in Smitsveen. Dit
was gelijk een succes. Het project is verlengd en uitgebreid.
Voor meer informatie zie de projectaanvragen en –rapportages.

5. Voorlichting BO: Het als pilot ontwikkelde programma mediawijsheid is verder uitgebreid en ingezet in
2019. Achttien van de twintig basisscholen hebben gebruik gemaakt van dit aanbod. Zie ook de
klanttevredenheid.
6. Jobcoach
Sinds april is er bij het jongerenwerk een project gestart voor
onderwijs- en jobcoaching. Jongeren worden geholpen met het
vinden van de goede opleiding, stages, bijbaantjes en werk. Er
bleek grote vraag naar dit aanbod en het is dan ook verlengd
voor 2020. Meer informatie is te vinden bij de rapportage van
het project.
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Signalen
1.

2.

3.

4.

5.

De coaching van een aantal jongeren en gezinnen blijft meer tijd vragen dan gepland. Ook merken we
dat over de hele breedte de casussen die bij ons terechtkomen (of niet overdraagbaar zijn) zwaarder
zijn dan zou moeten. Met de gemeente hebben we afgesproken dat we voor deze jongeren dubbele
ureninzet mogen doen. Inmiddels vinden gesprekken met het Jeugdteam plaats om te komen tot een
betere afstemming.
Bij het aanbod voor meiden zagen we in de loop van het jaar een verschuiving. De oudste groep was
aan het uitstromen en er moest structureel over nieuw aanbod nagedacht worden. Dit gaat starten
vanaf januari 2020. Binnen het jongerenwerk is een nieuwe medewerkster aangetrokken die extra
aandacht aan de meiden gaat besteden.
De gevaren van mediagebruik kwamen ook dit jaar weer een aantal keren naar voren. Er blijkt bij
verschillende doelgroepen (vooral meiden) nog te weinig rekening te worden gehouden met de
risico’s. Een aantal keren zijn we dan ook ingeschakeld bij situaties waarbij filmpjes van meiden op
internet geplaatst waren. Meiden en ouders komen hierdoor in lastige situaties terecht.
We kunnen groepen onderscheiden waarbij een meer thematisch aanbod wenselijk. Dit mag nog meer
focus hebben, ook in samenwerking met de scholen. We zien dat het schoolklimaat per school erg
wisselt en dat dit een groot effect heeft op hoe kinderen opgroeien.
De kwaliteit van de samenwerking met (jeugd)hulpverlening is in onze ogen zeer wisselend. Soms is er
prima afstemming, soms lijkt het wel of we met een totaal verschillende perspectief aan het werk zijn.
Waar wij vooral focussen op de vraag of de klant echt geholpen is en zich geholpen voelt is de
benadering vanuit hulpverlening in een aantal gevallen meer gericht op wie wat moet doen, los van of
ouders of klanten dit echt zelf willen en dit hun prioriteit is. Zowel klanten als organisaties vragen
regelmatig (extra) hulp en aanwezigheid van ons om de processen goed te laten lopen.
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B. KINDERBOERDERIJ/NME
Klanttevredenheid
Het hele jaar door zijn er enquêtes afgenomen om de klanttevredenheid met betrekking tot de
kinderboerderij te meten. Voor ons heet dit onderdeel de openstelling, bezoekers die in hun vrije tijd met
kinderen of kleinkinderen op bezoek komen en gebruikmaken/genieten van de voorzieningen. In totaal dit
keer 90 respondenten. De meeste bezoekers komen met hun (klein)kinderen, ongeveer de helft van hen in
gezelschap van anderen. De leeftijden van de volwassenen variëren erg. De kinderen zijn in de leeftijd van
0-12. Ongeveer 1/3 van de kinderen van de respondenten is ook met school bij de Veenweide geweest.
60% van de respondenten komt uit Soest of Soesterberg, de rest uit de omliggende gemeentes of zelfs
elders uit Nederland. De helft van de respondenten is incidenteel bezoeker van de Veenweide; 1 of enkele
keren per jaar. De andere helft bezoekt de locatie minimaal maandelijks.
Als rapportcijfer geven de respondenten de Veenweide gemiddeld een 8,4. Op de vraag of ze de locatie aan
zouden bevelen bij anderen is de score een 8,7. Als we doorvragen naar de reden waarom ze naar
Kinderboerderij komen blijkt dat het overgrote deel vooral erg enthousiast is over de combinatie van
dieren en speeltuin. Het is een prachtige recreatieve voorziening waar je een goede tijd kunt hebben met
kinderen of kleinkinderen. Naast het recreatieve wordt ook het educatieve genoemd, in een enkel geval
ook voor ouders zelf, die daar workshops van IVN kunnen volgen. Ook ontmoeting is voor een aantal
bezoekers een belangrijke reden om naar deze plek te gaan. Andere steekwoorden bij deze vraag: gratis,
veilig, gezellig, vakantie, elk jaar mooier en schoner.
We hebben de bezoekers ook gevraagd naar verbeterpunten. Gezien het aantal respondenten zijn er heel
wat suggesties gedaan. Hier noemen we: een eettentje erbij, nog meer en andere (koeien, pony) dieren,
meer buitenspeelgoed, op sommige plekken het nog veiliger maken langs de paden, wat aanpassingen aan
speeltoestellen (wordt aan gewerkt), kookworkshops aanbieden voor kinderen en volwassenen en meer
mogelijkheden om dieren te verzorgen. Verder is er een deel suggesties die niet of niet meer relevant zijn
omdat ze al uitgevoerd worden. Een enkeling zou nog ruimere openingstijden willen in het weekend.
Kwaliteit en behulpzaamheid van het personeel worden door de bezoekers gemiddeld zeer goed genoemd.
Ook is men positief over de verzorgdheid van het terrein.
We hebben bezoekers ook gevraagd in hoeverre kinderen iets geleerd hebben van het bezoek/de bezoeken
aan de Veenweide. Ze geven aan dat kinderen leren over het omgaan met dieren, het voeren, hoe groente
groeit (moestuin), zelf lezen op de informatieborden, maar ook zaken die te maken hebben met
speelgedeelte: zelfstandig van de glijbaan af, leren evenwicht bewaren, dammen bouwen bij de
waterkraan, werking zonnepaneel etc. En ook op het gebied van ontmoeting worden zaken genoemd als
leren spelen met andere kinderen. Bezoeken in de vrije tijd haalt voor een deel van de kinderen ook dingen
op die ze in de lessen geleerd hebben en waar ze dan bij hun ouders op terugkomen.
NME: Een klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd onder de scholen die in 2019 deelgenomen hebben
aan de lessen NME. Er waren 28 respondenten. Als beoordeling geven ze gemiddeld een 8,8. Alle scholen
geven aan dat ze ons zouden aanbevelen bij anderen, score: 9. De cijfers zijn nog hoger dan bij vorige
klanttevredenheidsonderzoeken. Dit lijkt vooral het gevolg van de voorgenomen bezuinigingen van de
gemeente op de NME. Een enkele school refereert hier ook aan bij de aanvullende opmerkingen.
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De meeste scholen geven aan geen verbeterpunten te hebben. Een aantal echter wel, genoemd
wordt: kijken naar lengte van opdrachten, evt. meer op school (niet vanwege kwaliteit, maar in verband
met regelen vervoer), nog wat meer linken naar wat op school gedaan kan worden, hier en daar wat meer
verdieping (groep 3), ouders nog meer betrekken en evt. iets extra’s doen voor kinderen met minder
taalvaardigheid.

Resultaat

Resultaat
Openstelling
kinderboerderij

Jaar
klokuur

2.200

resultaat
2270

verschil

30000

33852

3852

bezoekers
(teller aan
het hek)

45000

58320

13320

1000

4057

3057

20

21

1

aantal

600

684

NME lessen

klokuur

351

338

Schoolpleinecologie
klokuur
-lessen

24

23

-1

Aarde op maat

klokuur

30

33

3

Leskisten

uitleningen

50

43

-7

Schoolpleinecologie
uitleningen
-lessen-leskist

6

6

0

10

10

0

20

15

-5

Jaarprogramma
NME

uitleningen

verschil

bezoekers
70 (handmati
g geteld)

Educatieve
activiteiten groen

Aarde op maat leskist

Jaar resultaat

deelnemer
s
dln.
-13
Scholen
84

Afwijkingen
1.

2.

Er is sprake van een heel kleine onderproductie bij NME-lessen. In totaal werden 27 klokuren NME-les
afgezegd. 7 uur door scholen zelf vanwege te weinig ouders of te slecht weer. Deze scholen hebben
later een herkansing gekregen. 13 uur vanwege ziekte NME-docent. Hiervan is zoveel mogelijk
vervangen. Niet alles kon verzet worden omdat deze lessen seizoensgebonden zijn. Ook is 7 uur in
overleg met scholen afgezegd omdat er hittegolf was en weeralarm. Of kans op onweer terwijl wij op
open terrein excursie zouden verzorgen. Hiervan kon niet alles worden ingehaald omdat deze
excursies zeer seizoensgebonden zijn of omdat de school geen gelegenheid meer had. Uiteindelijk gaat
het om 13 gemiste klokuren NME.
De bezoekersaantallen verdienen hier een toelichting. Deze zijn evenals voorgaande jaren
geregistreerd op basis van de bezoekersteller die bij het hek aan de ingang hangt (onderste cijfer). Om
allerlei redenen kunnen deze aantallen ‘vervuild’ zijn. Met behulp van een handteller komen we op
lagere bezoekersaantallen. Vanwege de vergelijkbaarheid worden hier beide cijfers gerapporteerd.
Omdat er vrij in en uit gelopen kan worden op de kinderboerderij is geen enkele manier van tellen
waterdicht. Het is realistisch om op de grond van de cijfers te concluderen dat de kinderboerderij
jaarlijks ruim 30.000 bezoekers heeft.
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Nieuwe initiatieven/ontwikkelingen
1.

2.

3.

4.

Opknappen locatie: Hier zijn weer volgende stappen gemaakt: aanleg moestuin, 3 nieuwe
speeltoestellen mogelijk gemaakt door het Carel Nengermanfonds, een nieuwe waterhoek mogelijk
gemaakt ondermeer door een sponsoring van Sabrosa.
Een minder prettige ontwikkeling naar aanleiding van het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen was
een bezwaar van een aantal omwonenden tegen de geplaatste steiger en fonteinfietsen. De
vergunning is verleend, maar de bezwaarprocedure van bewoners loopt nog.
NLdoet
Onze NLdoet dag was dit jaar extra bijzonder door
het bezoek van Koning Willem-Alexander.
Zijne Majesteit heeft geholpen met het aanleggen
van de paddenpoel in de sprookjestuin (deze tuin
is in ontwikkeling en wordt zomer 2020 officieel
geopend) en met het aanleggen van de
houtsnipperpaden in de moestuin. Bijzonder is
dat de koning vroeger als kind in 1973 ook op de
kinderboerderij is geweest tijdens de opening aan
het Vedelaarpad.
Moestuin
Er zijn 12 moestuinbakken van 7.80 bij 1.20
aangelegd. De moestuin heeft o.a. een educatief
doel; scholen kunnen bij ons komen
moestuinieren, de moestuin wordt gebruikt voor
de NME-lessen en bezoekers kunnen zien hoe een
breed scala aan eetbare gewassen groeien. De
moestuin wordt beheerd door een groep
enthousiaste vrijwilligers.

5.

6.

7.

8.

Er is een nieuw educatief aanbod op de kinderboerderij in de vorm van een Geocache. Geocachen is
een wereldwijde hobby en vat zich kort samen als ‘schatzoeken voor volwassenen’. Op de
kinderboerderij is een cache verstopt waarbij de coördinaten uitgerekend moeten worden door eerst
verschillende vragen over onze dieren en locatie op te lossen. Onze locatie wordt hierdoor bezocht
door mensen uit heel Nederland die vooral veel complimenten geven over deze bijzondere plek.
Het educatieve pad is educatiever gemaakt in de vorm van een speurtocht. Bezoekers vinden langs het
pad paaltjes met nummers. Bij elk nummer is een opdracht gemaakt over wat op dat punt te zien of te
doen is. Hier is in de zomer enthousiast gebruik van gemaakt. Daarnaast is een nieuwe NME-les voor
scholen helemaal toegepast op het educatieve pad als middel.
Naast Vrienden van de Veenweide en onze donatiebus kunnen bezoekers sinds eind dit jaar ook geld
doneren via een QR-code. Dit is gekoppeld aan het doneren van een zak dierenvoer. Er zijn al
verschillende kleine donaties ontvangen.
Leskisten: De animo bij scholen voor het lenen van leskisten loopt al jaren wat terug. Daarom is
Schoolpleinecologie als pilot van start gegaan in 2018. Dit blijkt in 2019, als concept goed aan te slaan:
De kist lenen in combinatie met 2 dagdelen door ons begeleide lessen op het schoolplein.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Stichting Balans werkt als organisatie Vreedzaam. Op de kinderboerderij zijn er
verschillende teambijeenkomsten geweest gericht op de visie van de kinderboerderij en het
vormgeven van de invoering van Vreedzaam.
Ons dierenbestand: Wij hebben in 2019 Axolotls als nieuwe dieren erbij gekregen. Deze heel
bijzondere dieren hebben inmiddels ook voor
nageslacht gezorgd, van de vele kleintje zijn er
nog drie in leven en zij lijken het te gaan redden
(het is heel moeilijk om in gevangenschap
kleintjes echt in leven te houden). Ook hebben wij
afgelopen jaar 2 Coburger Fuchs schapen
aangeschaft en hebben we afscheid genomen van
onze zwartbles schapen die allen een goed nieuw
thuis hebben gevonden. Een aantal lammeren van
vorig jaar heeft ook een nieuw thuis gevonden en
ook zijn er een aantal aan de handel verkocht die
op hun beurt op zoek gaan naar een nieuwe plek.
Aarde op Maat: Het lesmateriaal is afgestemd met deze doelgroep en geüpdatet.
Schoolpleinecologie: Na de pilot september 2018 worden de lessen in combinatie met de leskist
schoolplein ecologie worden goed ontvangen door scholen. 1 dagdeel is eerder geëindigd door
enorme regen. Dat blijkt geen groot probleem; de opdrachten zijn ook goed als losse modulen te
maken door de kinderen. Schoolplein ecologie blijkt de leerlingen goede aanknopingspunten te geven
om heel dicht bij huis, over duurzame principes te leren. We kunnen zeer veel kerndoelen bedienen in
dat thema ‘eigen omgeving en duurzaamheid’. Scholen kunnen schoolpleinecologie ook inzetten als zij
leerlingen willen laten meepraten over verduurzaming van hun plein.
Park vliegbasis Soesterberg: Na de pilot in 2018, hebben in samenwerking met gidsen van Utrechts
Landschap een succesvolle nieuwe excursie aangeboden voor groepen 6, 7 en 8 waarin natuur,
ecologie en biodiversiteit belangrijke onderwerpen zijn.
Energietransitie: In de loop van het jaar kwam de gemeentelijke notitie uit over de energietransitie. Op
verzoek van de gemeente hebben we een voorstel gedaan voor het betrekken van de scholen bij dit
thema. Dit traject is begin 2020 toegezegd en in gang gezet.
Duurzaam Educatief Centrum (DEC): Graag willen we onze locatie doorontwikkelen tot een DEC. We
hebben hiervoor een eerste notitie geschreven en gaan in 2020 aan de slag met een expertgroep
bestaande uit deelnemers van landelijke organisatie, woningcorporatie Portaal en gemeente om dit
concept verder uit te werken en indien mogelijk te realiseren.
De voorgenomen bezuinigingen van de gemeente voor de NME per
2021 hebben zowel bij de medewerkers als bij scholen en bezoekers
voor de nodige onrust gezorgd. Mooi was om te zien hoe de scholen
voor ons in de bres gesprongen zijn en reacties op dit voornemen
verzonden hebben aan het college.
Tel mee met taal: Dit project om mensen in het kader van hun
taalontwikkeling te helpen door ze praktisch mee te laten werken op
de kinderboerderij kwam moeizaam tot stand. De beoogde
doelgroep bleek weinig belangstelling te hebben. Later sloot wel een
kleine groep aan bij het project, maar deze voldeed niet helemaal
aan de oorspronkelijke criteria. Inmiddels is voor dit project een
rapportage aangeleverd bij het ministerie voor VWS. Voor de
doelgroep die wel gebruik maakte van het aanbod is een vervolg
ondergebracht bij het Taalhuis (gehonoreerd voor de komende 4
jaar)
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18. Eco-Schools: Eind van het jaar kwam bij ons de vraag of wij een school in Soest willen
begeleiden om Eco-School te worden. Het gaat om het Griftland College. Dit is inmiddels in gang gezet.

Signalen
1.
2.
3.

4.

De Kinderboerderij is weer verder opgeknapt, maar de bestrating blijft nog een probleem. We zoeken
hiervoor nog steeds naar een oplossing.
De positieve reacties van het publiek waren er ook dit jaar. We blijven dus doorgaan met verdere
verbeteringen.
Er is een grote betrokkenheid van vele bedrijven die ofwel fysiek dingen komen doen ofwel kortingen
geven ofwel onderdelen sponsoren. Belangrijkste donatie op dit gebied was een afsluitbare
ondergrondse mestcontainer en de plaatsing hiervan, mogelijk gemaakt door John Smeeing Vastgoed
en Freddy Voorn van Votrans b.v. (buren van onze jongerenvoorziening). Door diverse bouw- en
betonboringsbedrijven is bijgedragen aan het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen en bij
aanpassingen van het terrein. We hebben ook een forse donatie/korting gehad voor de plaatsing van
de steiger voor de fonteinfietsen. Voor een volledig overzicht zie de bijlage.

Een groepje bezoekers heeft aangeboden zich in te willen zetten voor de vernieuwing van de
sprookjestuin, ze hebben gezamenlijk een ontwerp gemaakt en regelen nu ook zelf de
fondsenwerving/sponsoring onder begeleiding van een beroepskracht. In de zomer van 2020 zal het
grootste deel van deze tuin gereed zijn en worden geopend tijdens het 50-jarig jubileum van de
kinderboerderij.
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Offerte 2: In Soest leren en werken we
Klanttevredenheid
Er is onderzoek gedaan bij een aanvullend project; het vrijwilligersevent in het najaar De resultaten hiervan
zijn aangeleverd bij de verantwoording van dit project.

Resultaat

Resultaat
Informele
taalhulp

Jaar resultaat
lesuur per
jaar

Vrijwilligerswerk, individuele
bemiddelingen
trajecten

800

1674

50

56

verschil
aantal
874 verschillende
deelnemers

Jaar resultaat
60

120

verschil
60

6

Afwijkingen
1.

2.

3.

Het tellen van het aantal deelnemers bij de taallessen is gebeurd op basis van het totaalaantal
deelnemers. Omdat taallessen deels regulier gefinancierd worden en deels vanuit het Taalhuis is het
lastig om een onderscheid in groepen te maken. We zijn vanuit het Taalhuis er voor nietinburgeringsplichtigen. Voor de taallessen vanuit regulier geldt dit niet. We zien dan ook een aantal
deelnemers die als extra naast hun verplichte inburgering lessen bij ons willen volgen.
Het aantal lesuren is veel hoger dan geoffreerd wordt. Dit heeft te maken met de onzekerheid rond de
vrijwillige inzet van docenten. Omdat we hiervan afhankelijk zijn is er een zekere kwetsbaarheid. We
zien momenteel een aantal vaste vrijwilligers afzwaaien en het is niet altijd eenvoudig opvolgers te
vinden.
Het aantal bemiddelingen is iets hoger dan gepland. Van bemiddelingen is sprake als het gaat om
vrijwilligers waar bij de matching iets meer gedaan moet worden dan alleen koppelen. Het gaat dan
om mensen die een taalachterstand hebben, vrijwilligerswerk doen om weer maatschappelijk te
participeren etc.

Nieuwe initiatieven
1.

2.

3.
4.

In 2019 is gewerkt aan een draaiboek voor de taallessen. Dit bleek een complex proces omdat er meer
aspecten bij kwamen kijken dan vooraf voorzien was. Uiteindelijk hebben we het proces af kunnen
ronden en is het draaiboek per 2020 in gebruik genomen. Het draaiboek heeft geleid tot meer
duidelijkheid en betere afstemming.
In Soesterberg is extra aandacht besteed aan het vormgeven van de lessen mede door een wijziging in
docenten, maar ook omdat werving noodzakelijk was van deelnemers. Het proces daar loopt inmiddels
een stuk beter en naar ieders tevredenheid.
Er zijn extra voorzieningen op digitaal gebied getroffen voor zowel Soest als Soesterberg. Op
verschillende locaties zijn grote tv-schermen in gebruik genomen ter ondersteuning van de lessen.
In de loop van 2019 zijn we gestart met aanwezigheid/spreekuur bij BBS op donderdagmorgen. Dit
bleek uitstekend te werken. Consulenten planden afspraken in voor mensen die in aanmerking
kwamen om vrijwilligerswerk te gaan doen (soms als opstap naar betaald werk). Veelal werden de
afspraken gezamenlijk uitgevoerd.
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Signalen
1.

2.

3.

4.
5.

Het aanmelden van nieuwe deelnemers gebeurt nog steeds het hele jaar door, het is lastig om de
instroom goed te reguleren. We hebben nu instroommomenten na de zomervakantie en in januari
(tussentijds in laten stromen vindt alleen plaats in nauw overleg met de vrijwillige docenten).
Werving extra vrijwilligers op het gebied van taal was noodzakelijk voor zowel Soest als Soesterberg.
Dit is wel gelukt, maar de afstemming over de groepsindeling heeft hier wel wat extra investering van
zowel vrijwilligers als coördinator gevraagd. Inmiddels hebben weer een aantal vrijwilligers hun vertrek
aangekondigd. Actie op het gebied van werving is noodzakelijk in 2020.
In Soest wordt een aantal lessen verzorgd door docenten met een fysieke beperking. Het regelen van
een goede locatie waar ze hun werk kunnen doen is lastig. De Kamperfoeliestraat was een goede
oplossing, maar deze is in de loop van maart 2020 niet meer beschikbaar. Er wordt gezocht naar een
vervangende locatie.
Aansluiting van taalmaatjes bij het Taalhuis is in 2020 beter geregeld. Taalmaatjes hebben ook meer
toegang gekregen tot het scholingsaanbod.
Door de groei van de taallessen doen zich nog steeds ruimteproblemen voor.
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Offerte 3: In Soest doen we mee een leven lang
Klanttevredenheid
Dit jaar is klanttevredenheid onderzocht voor een van de activiteiten bij de huiskamer, namelijk de lunch
die op dinsdag wordt georganiseerd. De resultaten hiervan worden verwerkt in de rapportage van de
huiskamer Smitsveen.

Resultaat

Resultaat

Jaar resultaat verschil

Dagbesteding
Activiteitenclub

activiteit uur

Meer vrijwilligers.
(infrastructuur promotie
ondersteuning
verenigingen en
stichtingen)

Jaar resultaat verschil

260

266

infrastructuur per
mnd beschikbaar

12

12

Ondersteuning
uur geboden
verenigingen en stichtingen ondersteuning p/j

330

333

30

51

21

0

-80

0

Taalmaatjes

aantal bemiddelingen

Betrekken bedrijfsleven

klokuur

100

20

Bewonersondersteuning/SC
uur p/j
Activiteiten.

1.325

2.181

6 gem. aantal dln.

0 nieuw ing.

3 aantal

10

11

1

125

184

59

12

81

69

856 aantal deelnemers 5.000

Advisering

Uur per jaar

200

246

46 Aantal adviezen

Digitale communicatie

Uur per jaar

120

228

108

Maatjesproject

12 koppels min 10
maanden actief

120

159

39

Aantal deelnemers
in netwerk

5.548

548

100

136

36

500

1.088

588

0

Afwijkingen
1.

2.

Er is een positieve afwijking voor bewonersondersteuning en ondersteuning sociaal culturele
activiteiten. Voor een deel betreft het activiteiten waar we direct bij betrokken zijn, voor een deel zijn
het ook activiteiten die door vrijwilligers aangeboden worden met ondersteuning en/of facilitering van
ons. We streven naar zoveel mogelijk ‘eigenaarschap’ bij bewoners en vrijwilligers.
Hoewel diverse pogingen ondernomen zijn bleek er bij het bedrijfsleven weinig animo om middels een
nieuwe aanpak werkzoekenden of vrijwilligers in hun bedrijf te verwelkomen. Dit onderdeel zal in
2020 dan ook niet meer specifiek benoemd worden aangeboden. Vanzelfsprekend gaan we wel waar
kan de samenwerking met het bedrijfsleven aan.
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Nieuwe initiatieven
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Al langere tijd zijn we bezig met de vernieuwing van de website voor het Buro Vrijwilligerswerk. In
2019 is uiteindelijk een nieuwe website gebouwd. Deze wordt momenteel uitgebreid getest,
verwachting is dat deze in de loop van 2020 in gebruik genomen kan worden.
Begin 2019 ging Amerpoort gebruikmaken van de Plantage voor de organisatie van de maaltijden voor
hun LVB-doelgroep. Deze groep bleek goed te combineren met onze ACS-groep en in januari zijn dan
ook de maaltijden voor beide groepen samen verzorgd. Helaas bleken de faciliteiten onvoldoende voor
Amerpoort, waardoor ze per februari hun aanbod elders hebben ondergebracht. In de toekomst
hopen we dat (met een nieuwe keuken in de Plantage) dit aanbod opnieuw vormgegeven kan worden.
In opdracht van de gemeente is met extra
financiering een vrijwilligersevent georganiseerd
in het najaar. Dit was een groot succes. Aan de
gemeente is hierover apart gerapporteerd.
In samenwerking met SWOS voeren we een
project uit gericht op allochtone ouderen en
mantelzorgers. We proberen in dit project de
kennis van de beide organisaties te combineren.
Per september is de financiering van dit project
gestopt. In 2020 komen wel weer opnieuw
middelen beschikbaar.
Vanuit de inzet voor het project allochtone
ouderen is een inloop op de vrijdagmiddag
gestart voor oudere Turkse vrouwen, die in de
meeste gevallen (allen) hun eigen taal spreken.
Dit wordt uitgevoerd met een enkele betrokken
vrijwilligers.
In het kader van aanpak Smitsveen is voor het eerste een groot wijk- (suiker-) feest georganiseerd voor
de wijk (meer hierover in de rapportage Smitsveen).
Het Buro Vrijwilligerswerk heeft een nieuwe plaats gekregen in het gebouw, hierdoor is meer rust om
de gesprekken te voeren en hoeft minder een receptiefunctie vervuld te worden.
Op verzoek van de gemeente is een straataanpak voor de Thorbeckestraat opgezet en uitgevoerd. Ook
hierover is apart gerapporteerd.

Signalen
1.

2.

3.

Echt eigenaarschap bij de bewoners leggen blijft lastig. Bewoners zijn in veel gevallen eraan gewend
geraakt dat wij het voortouw nemen. We proberen wel de inspraak te vergroten en zien op diverse
plaatsen ook eigen initiatieven van de grond komen.
Het bereik onder mannen blijft nog steeds achter bij onze sociaal culturele activiteiten. De vraag lijkt
minder te zijn. Wel zien we dat er naast Somalische mannen nu ook de Syrische, Eritrese en de
Ethiopische mannen aanwezig. De Somalische mannen maken meer gebruik van de huiskamer om
elkaar wekelijks te ontmoeten. Dit signaal geldt minder voor Soesterberg, waar we wel mannen zagen
bij de koffie- en themaochtenden.
De situatie in Soesterberg met betrekking tot locatie De Linde zorgt voor de nodige onduidelijkheid.
Vanuit Balans ondersteunen we de initiatiefnemers als er vragen zijn of er overleg gewenst is. In de
loop van 2020 kan deze situatie gevolgen hebben voor onze activiteiten.
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Offerte 4: In Soest voelen we ons veilig
Klanttevredenheid
Klanttevredenheid is voor dit onderdeel niet getoetst in 2019.

Resultaat

Resultaat
contactuur per
medewerker
Contactactiviteiten klokuur
Ambulant werk

Jaar resultaat verschil
705

1033

271

360

328 gem. locaties

Jaar resultaat
20

verschil

29

9

89

Afwijkingen
1.

2.

Dit jaar is meer ambulant werk geboden dan geoffreerd. We merken dat het erg fluctueert per jaar. De
inzet is afhankelijk van weersomstandigheden, signalen van groepen, bijkomende activiteiten
(ondermeer overleg) etc. Een deel van de toename kan toegeschreven worden aan de inzet van
vakkrachten voor de sport, waardoor er daar minder professionele inzet gedaan hoefde te worden.
Ook bij contactactiviteiten zien we een grotere productie. Dit heeft vooral te maken met de manier
waarop we de inloop gestructureerd hebben op de nieuwe locatie aan de Nijverheidsweg. De vaste
tijdstippen zorgen voor vaste inloop.

Nieuwe initiatieven
1.

Muziekstudio
De nieuwe locatie voor het jongerenwerk bood nieuwe
mogelijkheden voor initiatieven. Er werden vastere inlopen
gepland, maar ook kon een muziekstudio ingericht worden.
Dit leverde nieuwe aanloop van jongeren op en door de
samenwerking met de Jongerencultuurcoach kon ook aan
talentontwikkeling gedaan worden. Enkele jongeren die
gebruik maken van de muziekstudio mochten een bijdrage
leveren op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente.

2.

Versterking samenwerking met de BOA’s. Vanuit het JOR ontstond de behoefte aan een betere
afstemming tussen BOA’s en jongerenwerkers. Er zijn daarom extra overleggen gepland en middels
een app wordt op de avonden gezorgd voor een betere afstemming van de inzet. Door een wisseling
van personeel vraagt de afstemming in 2020 opnieuw aandacht.

Signalen
1.
2.

De nieuwe locatie zorgt een verbetering van onze werkzaamheden. De faciliteiten zijn beter en
jongeren reageren hier positief op.
Het traject rond de plaatsing van Kjoeps verloopt langzaam, dit is lastig voor de jongeren die hierbij
betrokken zijn. Zij lopen het risico dat zaken pas gerealiseerd worden als ze zelf al niet meer tot de
groepen behoren.
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Financieel
Het financieel jaarverslag wordt zoals gebruikelijk aangeleverd met een accountantsverklaring. Hier alleen
een kort overzicht van de doorrekening op basis van de productie. Overproductie nemen we voor het
inzicht op, hoewel deze niet als meerwerk verrekend wordt. Veel van de overproductie kan gerealiseerd
worden door de inzet van vrijwilligers. Voor hun inzet is vooraf geen garantie, dus daarom is dit moeilijk te
offreren. Wel streven wij er natuurlijk naar om de vrijwillige inzet in stand te houden. Dit levert een grote
bijdrage voor zowel deelnemers/bezoekers als voor de betrokken vrijwilligers zelf. De onderproductie op
onderdelen is beperkt en ruim binnen de marges. Bovendien staat hier per onderdeel een veelvoud aan
overproductie tegenover.

Groep
100
200
300
800

Naam
Jeugd
Volwassenen
Groen
Beheer Plantage

Maximaal beschikte
subsidie
(hele jaar)
€ 611.463,00
€ 457.285,00
€ 371.611,00
€
59.897,00

€
€
€
€

Totaal gemeente Soest: BCF

€ 1.500.256,00

€ 1.500.256,00

Af te rekenen
subsidie
611.463,00
457.285,00
371.611,00
59.897,00

Overproductie
€ 115.232,00
€ 178.394,00
€ 15.874,00
€
-

Onderproductie
€ -29.253,00
€ -10.747,00
€ -4.992,00
€
-

Afrekenen
€
€
€
€
-

€ 309.500,00

€ -44.992,00

€

-

Organisatie
Tot slot iets over onze organisatie in het afgelopen jaar:
 Door de projecten die we uitgevoerd hebben is de organisatie gegroeid van 17,2 naar 18,3 fte.
 Binnen onze organisatie wordt veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering. Voor de
organisatie als geheel was vooral de invoering van Vreedzaam van belang. Zowel middels scholing van
het overige deel van het personeel (rest was vorig jaar getraind) als door aandacht in onze Beter Balans
bijeenkomsten en wekelijks via de mail zorgen we dat we ons het gedachtengoed van Vreedzaam steeds
meer eigen maken.
 Vanuit onze werkgroep communicatie werken we (binnen de beschikbare tijd) zoveel als mogelijk aan
onze zichtbaarheid. Dit jaar bijvoorbeeld door aanpassingen na de verhuizingen binnen de Plantage.
 In het bijzonder heeft dit jaar de Veenweide de aandacht getrokken (landelijk), door het bezoek van de
koning op de NL-Doet dag. Meer hierover via:
 https://soestercourant.nl/lokaal/koning-helpt-een-handje-sprookjestuin-veenweide-564407
 https://www.ad.nl/show/lekker-om-te-klussen-met-een-beetje-regen-vindt-de




koning~a866bbb1/
https://www.nu.nl/266367/video/koning-steekt-handen-uit-de-mouwen-voorvrijwilligersdag-nldoet.html
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1260964957385856&id=280838772065
151
https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2019/03/video-koning-helpt-handje-op-kinderboerderij/
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 We onderhouden goede relaties met de diverse fracties uit de gemeenteraad. Zeker in de
periode van het vaststellen van de begroting is er een regelmatig contact geweest om onze visie
kenbaar te maken. Door ons bestuur is een groot aantal fracties bezocht.
 Ook met het lokale bedrijfsleven onderhouden we nauwe banden. We nemen deel aan de Soester
Zakenkring en zijn in die hoedanigheid gevraagd te participeren in de werkgroep rond invoering van een
ondernemersfonds.
 In het kader van Samen voor Soest zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met
de andere organisaties in de Sociale Basis. Het personeel is bij elkaar geweest, er
is intervisie voor hen geweest en de directies hebben een regulier overleg.
Daarnaast zijn ze afgelopen zomer ‘de hei’ op geweest om meerjarenplannen te
maken.
 Er is een aantal personeelswijzigingen geweest: Thomas Kolbrink is aan het begin van het jaar
overgestapt naar de functie jongerenwerker en heeft deze vervuld tot het einde van jaar. Inmiddels is hij
overgestapt naar een baan in Amersfoort. Gelijk met hem vertrok aan het einde van het jaar Jody
Kevenaar, hij is vijftien jaar actief geweest voor jongeren in Soest. Beide ontstane vacatures zijn
inmiddels ingevuld. In het voorjaar van 2019 is Ankie Baas ons komen versterken. Zij voert taken uit ten
bate van de Werkplaats en in het kader van de straataanpak.
 Ons bestuur is versterkt met Bram Kruit. Hij vulde de vacature in die eind 2018 was ontstaan.
 In 2019 was het ziekteverzuim 4,9%. Dit is ten opzichte van andere organisaties in de branche laag
(gemiddeld zo’n 7%). Wel is het bijna een procent hoger dan in 2018, dit is het gevolg van een aantal
langdurige afwezigheidsperiodes vanwege operaties en een ongelukkige schouderbreuk. Er was geen
sprake van arbeid gerelateerde ziekte.
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